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Protokół Nr III 

z III Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 22 grudnia  2014 roku 

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

Stan Radnych -15, obecnych – 15 

Zakończono o godz.  13.10 

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 III  Sesję Rady 

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

15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie 

powitał Państwa Radnych i Państwa Sołtysów,  Pana Andrzeja Romatowskiego– Wójta 

Gminy Sochocin, Panią Mariannę Chybałę – Radną Powiatu Płońskiego, Pana Leonarda 

Milewskiego – Radnego Powiatu Płońskiego, Panią Jadwigę Gilewską – Dyrektor BS             

w Sochocinie, Pana Jana Antonowicza – członka Rady Powiatowej MIR, Pana Ryszarda 

Rzepeckiego – Prezesa Fabryki Urządzeń Dźwigowych SP. z o.o. w Bolęcinie, Panią Annę        

i Wiesława Wiśniewskich, Państwa Cezarego i Ilonę Sawickich, Pana Wojciecha Andrasika, 

Pana Artura Grzeszczaka, Pana Tomasza Radomskiego, Pana Szymona Sawickiego,  Panią 

Elżbietę Krauze – Sekretarza Gminy, Panią Marzannę Kucharzak  - Skarbnika Gminy, Pana 

Jacka  Nieściora  - Kancelaria  Radcy Prawnego  J. Nieścior,  dyrektorów placówek 

oświatowych (według listy zaproszonych gości), kierowników jednostek organizacyjnych 

(według listy zaproszonych gości),  kierowników wydziałów (według listy zaproszonych 

gości), przedstawicieli lokalnych mediów. 

Ad – 2 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu drugiego 

– „Przyjęcie porządku obrad ”.  

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski – zapytał, czy ktoś z Państwa 

Radnych chciałby w sprawie porządku obrad zabrać głos. 



2 

 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski  poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „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 „Podjęcie uchwał”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił pierwszy 

projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że Państwo 

Radni otrzymali projekt  uchwały. Komisja zgodnie ze Statutem Gminy Sochocin 

powoływana jest w składzie trzy – osobowym, jest to jawne głosowanie i poprosił Państwa 

Radnych o zgłaszanie kandydatów. 

Do Komisji zostali zgłoszeni: 

1) Pani Lucyna Jankiewicz, 

2) Pan Łukasz Szabrański, 

3) Pani Jolanta Kochanowska, 

4) Pani Anna Giranowska 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał zgłoszonych 

kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie.  

Wszyscy wyrazili zgodę. 

Pan Przewodniczący zamknął listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej i zarządził wybory   

w głosowaniu jawnym. 

Powiedział, że głosować  będziemy według kolejności zgłoszonych kandydatów. 

 

Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny zasugerował, że zgodnie ze Statutem Komisja 

Rewizyjna składa się z 3 osób, a są 4 nazwiska, to w głosowaniu będzie przysługiwało tylko      

3 razy podniesienie ręki kto  „za” . Jak jest 15 Radnych, to po zsumowaniu musi być 45 

głosów. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał kolejno pod 

głosowanie poszczególnych kandydatów. 

Wyniki głosowania: 

1) Pani Lucyna Jankiewicz – otrzymała 8 głosów, 

2) Pan Łukasz Szabrański – otrzymał 11 głosów, 

3) Pani Jolanta Kochanowska  - otrzymała 14 głosów, 

4) Pani Anna Giranowska – otrzymała 8 głosów. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ponieważ 

dwie kandydatki Pani Lucyna Jankiewicz i Pani Anna Giranowska otrzymały te samą ilość 

głosów, w związku z tym będzie jeszcze raz głosowanie. Dodał,  że każdy z Państwa Radnych 

może zagłosować tylko na jedną kandydatkę. 

Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny poinformował, że w teraz w głosowaniu przysługuje 

tylko 1 głos „za”. 

Wyniki głosowania: 

1) Pani Lucyna Jankiewicz – otrzymała 8 głosów, 

2) Pani Anna Giranowska – otrzymała 7 głosów. 

 

Stwierdzam, że w wyniku głosowania jawnego kandydaci otrzymali następującą liczbę 

głosów. 

1) Pani Jankiewicz Lucyna  - 8, 

2) Pan Szabrański Łukasz  - 11, 

3) Pani Kochanowska Jolanta – 14. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – powiedział,                          

że przystępujemy do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że  uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Pan Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji. 
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Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny podpowiedział, żeby powołać od razu Komisję 

Gospodarczą, a potem ogłosić przerwę i wówczas obie Komisje będą mogły się 

ukonstytuować. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił drugi projekt 

uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarczej. Poinformował, że Państwo Radni 

otrzymali projekt  uchwały. Komisja zgodnie ze Statutem Gminy Sochocin powoływana jest 

w składzie trzy – osobowym, jest to jawne głosowanie i poprosił Państwa Radnych                  

o zgłaszanie kandydatów. 

Do Komisji zostali zgłoszeni: 

1) Pani Grażyna Lejkowska, 

2) Pani Anna Giranowska, 

3) Pan Jakub Gburzyński, 

4) Pan Wacław Rutkowski. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał zgłoszonych 

kandydatów czy wyrażają zgodę na kandydowanie.  

Wszyscy wyrazili zgodę. 

Pan Przewodniczący zamknął listę kandydatów do Komisji Gospodarczej i zarządził wybory 

w głosowaniu jawnym. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał kolejno pod 

głosowanie poszczególnych kandydatów. 

Wyniki głosowania: 

1) Pani Lejkowska Grażyna – 15, 

2) Pani Anna Giranowska – 9, 

3) Pan Jakub Gburzyński – 9,  

4) Pan Wacław Rutkowski – 7. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Komisji 

Gospodarczej weszło troje kandydatów z największą ilością głosów tj. 

1) Pani Lejkowska Grażyna – 15, 

2) Pani Anna Giranowska – 9, 

3) Pan Jakub Gburzyński – 9. 



5 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, że 

przystępujemy do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie powołania Komisji 

Gospodarczej. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że  uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie Pan Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę w celu ukonstytuowania się 

powołanych Komisji. 

Przerwa 10 minut 

Po przerwie 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – wznowił obrady Sesji            

i poprosił o poinformowanie Państwa Radnych w temacie ukonstytuowania się powołanych 

Komisji. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała 

Protokół z ukonstytuowania się Komisji. 

Pani Anna Renata Giranowska - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej odczytała 

Protokół  z ukonstytuowania się Komisji. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił trzeci projekt 

uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych Rady Gminy Sochocin. Poinformował, że Państwo 

Radni otrzymali projekt  uchwały i dodał, że są one na poziomie diet poprzedniej kadencji. 

Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś uwagi. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Sochocin 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że  uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił czwarty projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sochocin. Poinformował że 

Państwo Radni również otrzymali projekt  uchwały. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych 

chciałby zabrać głos w tej sprawie. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Pan Przewodniczący zaproponował wynagrodzenie Wójta Gminy Sochocin w sposób 

następujący: 

1)wynagrodzenie zasadnicze w kwocie                                                          - 5.000,00 zł. 

2)dodatek funkcyjny w kwocie                    - 1.900,00 zł. 

3)dodatek za wieloletnią pacę w wysokości 10 % wynagrodzenia  

   zasadniczego w kwocie                     -    500,00 zł. 

4)miesięczny dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznego 

   wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w wysokości         - 2.070,00 zł. 

                                 Razem  - 9.470,00 zł. 

Następnie poinformował, że wynagrodzenie  Pani Wójt wynosiło 10.045,00 zł. 

Pani Grażyna Lejkowska – Radna zwróciła się do Pana Przewodniczącego żeby 

przedstawił, jak to proponowane wynagrodzenie się ma do maksymalnej stawki.   

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił                                      

że w wynagrodzeniu zasadniczym są widełki od 4.200  do 5.900 zł., a propozycja – 5.000 zł. 

Pani  Grażyna Lejkowska – Radna zapytała o pozostałe części składowe wynagrodzenia. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił,  że dodatek 

funkcyjny – 1.900 zł. maksymalnie, a miesięczny dodatek specjalny proponowany                   

w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego co wynosi    

-2.070,00 zł. – widełki są do 40%. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są jeszcze 

pytania. 

Nie było. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Gminy ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sochocin 
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że  uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił piaty projekt 

uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2015 rok. Poinformował,               

że Państwo Radni również otrzymali projekt  uchwały. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych 

ma inne propozycje co do planu pracy. 

Nie było innych propozycji. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie planu pracy Rady Gminy Sochocin na 2015 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.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił szósty projekt 

uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. Poinformował, że Państwo 

Radni również otrzymali projekt uchwały. Zapytał, czy Komisja Rewizyjna ma uwagi do 

projektu planu pracy. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, 

że Komisja nie wnosi uwag do projektu i akceptuje projekt. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 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.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił siódmy projekt 

uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2015 rok. Poinformował, że 

Państwo Radni również otrzymali projekt uchwały. Zapytał, czy Komisja Gospodarcza ma 

uwagi do projektu planu pracy. 

Pani Anna Renata Giranowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej poinformowała, 

że plan pracy jest bardzo dobry i Komisja przyjmuje ten projekt. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2015 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. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił ósmy projekt 

uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych. Poinformował, że Państwo Radni również otrzymali projekt uchwały.  

Poprosił o komentarz do Uchwały Pana Wójta.  

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił o zabranie głosu w tej sprawie Panią 

Przewodniczącą  Komisji. 

Pani Barbara Woźniak – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Sochocinie powiedziała „ Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, szanowni 

Państwo. Do decyzji Rady Gminy należy przyjęcie uchwały odnośnie Programu Profilaktyki    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Sochocin na każdy rok pracy. 

Komisja i jej skład zostały ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy. Komisja ma swój 

Regulamin pracy, natomiast na każdy rok pracy jest przedkładana Państwu Radnym uchwała 

do podjęcia. W materiałach Państwo radni otrzymali projekt takiej uchwały wraz                     

z załączonym Programem. Program określa zasady działania Komisji, zasady wynagrodzenia 

członków Komisji, podaje współrealizatorów. Komisja by móc realizować zadania 

wynikające z przedłożonego Programu posiada do dyspozycji środki finansowe, które 

wpływają od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą handlową, wpływające 

w formie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty dotyczą 

wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność na terenie gminy Sochocin. Każde 

zadanie, które jest realizowane przez Komisję musi być zgodne z przyjętym Programem. 

Komisja w marcu składa Radzie sprawozdanie z działalności za rok poprzedni. W związku      

z powyższym proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję”. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  Zapytał, czy ktoś z Państwa 

Radnych chciałby zabrać głos. 

Nikt nie zabrał głosu. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że  uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił dziewiąty 

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin           

i dziesiąty projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 

rok. Dodał, że te dwie uchwały łącznie występują. Następnie poinformował, że Państwo 

Radni projekty tych uchwał otrzymali w materiałach na sesję. Przewodniczący Rady poprosił 

o komentarz do uchwał Pana Wójta. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił o wyjaśnienie tych kwestii Panią 

Skarbnik. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała co następuje: „ Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado. W przedstawionych projektach uchwał dokonano 

następujących zmian: 

Dochody budżetu zwiększono ogółem o kwotę 82.618 zł.  

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono dochody z tytułu zawartych umów 

cywilnoprawnych o kwotę  6 000 zł; /dotyczą  przyłączy wodociągowych/, 

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono  o kwotę  9 807 zł dochody z tytułu dotacji     

na modernizację drogi transportu  rolniczego w miejscowości Niewikla do wysokości 

faktycznie uzyskanych środków; 

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  zwiększono 

dochody  z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób prawnych 19 353zł, 

zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 21 750 zł, tj. do wysokości 

uzyskanych dochodów, zwiększono dochody z tytułu uzyskanej opłaty eksploatacyjnej           

w wysokości 10 085 zł,  zwiększono dochody ze środków  części oświatowej subwencji 

ogólnej o kwotę 27 150 zł przeznaczonych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny 

i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.; 
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w dziale 756 zmniejszono dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych od osób 

fizycznych o kwotę 3 750 zł, zgodnie z dokonanym odpisem należności; 

 

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększono dochody z tytułu dotacji  w wysokości 4 000 zł. 

na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,   zwiększono dochody        

o kwotę 924 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,  

zwiększono dochody o kwotę 5 241 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,   

oraz zmniejszono dochody o kwotę 120 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych 

przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; 

 

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 

1 792 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów 

Wydatki budżetu gminy ogółem zwiększono o kwotę 82.618 zł.  

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki  zgodnie z uzyskanymi środkami      

z rezerwy części oświatowej subwencji oraz dokonano przeniesień między paragrafami 

zmniejszając wydatki bieżące oraz zwiększając wydatki na zakupy inwestycyjne – pomoce 

dydaktyczne w SP w Smardzewie; 

w działach: 852 Pomoc społeczna i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zmiany 

wydatków, zgodnie z kwotami uzyskanych dotacji; 

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o kwotę 

15 603 zł na wywóz odpadów komunalnych, zgodnie z planowanymi dochodami oraz 

zmniejszono wydatki na utrzymanie zieleni o kwotę 9 000 zł; 

w działach 600 Transport i łączność, 750 Administracja publiczna, i 757 Obsługa długu 

publicznego dokonano zmian  polegających  na przeniesieniach wydatków między 

paragrafami i działami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu 

wydatków budżetu. 

Zmniejszono wydatki o kwotę 42.000 zł. na remonty dróg, zwiększając jednocześnie wydatki 

na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 42.000 zł. 

Zmniejszono planowane wydatki na odsetki o kwotę 24.000 zł. oraz zmniejszono wydatki na 

promocję gminy o kwotę 7.000 zł. 
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Dokonano zmiany wydatków w dziale 750 Administracja publiczna. Polegają one na 

zwiększeniu o kwotę 10.000 zł. wydatków na diety Radnych w związku z dodatkową sesją 

Rady w miesiącu grudniu. W Urzędzie Gminy zwiększono o kwotę 300 zł wydatki na 

świadczenia wynikające z przepisów bhp – chodzi o dopłaty do okularów. Zwiększono 

wydatki na wynagrodzenia o kwotę 64.000 zł. oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 

6.000 zł w związku z koniecznością dokonania wypłaty świadczeń ustępującemu Wójtowi 

oraz pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych. Zwiększono o kwotę 1.300 zł. 

wydatki na prowizję sołtysów. Zwiększono o kwotę 10.000 zł. wydatki na zakup usług 

pozostałych. Zmniejszono o kwotę 13.000 zł. wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie 

Gminy. Zmniejszono o kwotę 3.000 zł. wydatki na wynagrodzenia z tytułów umów zleceń. 

Zmniejszono o kwotę 3.740 zł. wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Szanowni 

Państwo zmniejszono o kwotę 1.390 zł wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych. Dziękuję za uwagę.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  Zapytał, czy ktoś z Państwa 

Radnych chciałby zabrać głos. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna zapytała Panią Skarbnik – dział 750 

zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych, na co zostały przeznaczone. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała co następuje: „Szanowni 

Państwo, decyzją Pana Wójta wszystkie spotkania wigilijne odbywają się PZPiPS                     

w Sochocinie, więc zmniejszenie umów zleceń a zwiększenie na zakup usług pozostałych. 

Dziękuję bardzo”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  Zapytał, czy ktoś z Państwa 

Radnych chciałby zabrać głos. 

Nikt nie zabrał głosu.  

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin;  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że  uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie 

projekt uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 

2014 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. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przeszedł do punktu             

4  porządku obrad „Interpelacje Radnych”. Zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać 

głos. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna skierowała pytanie do Pani Skarbnik                  

„ Bardzo mnie interesuje i nie tylko mnie, ale i mieszkańców naszej gminy -  na przełomie 

ostatnich 4 lat jakie gmin a zaciągnęła kredyty i pożyczki, jakie jest obecnie zadłużenie gminy 

tzn. kapitał wraz z odsetkami. Jak długo jeszcze będą trwały te spłaty. Do którego roku gmina 

będzie spłacała dług. Dziękuję bardzo”. 

   

Pani Marzanna Kucharzak –Skarbnik Gminy powiedziała co następuje „ Długoterminowe  

kredyt i pożyczka łącznie w wysokości 1.740.717 zł., dokonane wpłaty rat kapitałowych          

z tych zobowiązań wyniosły 343.750 zł., stan zadłużenia na dzień dzisiejszy 22 grudnia 

wynosi 1.396.967 zł., roczne spłaty kredytu wynoszą 125.000zł., pożyczki  98.048zł.,łącznie 

223. 048 zł. Spłata kredytu następować będzie do 2019 roku, natomiast spłata pożyczki do 

2022 roku. Dziękuję ”. 

 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna skierowała kolejne pytanie do Pani Skarbnik  - 

„Na terenie naszej gminy funkcjonuje 5 wiatraków. Bardzo bym chciała wiedzieć, nie tylko ja 

ale i mieszkańcy - jakie są wpływy z tytułu tego do naszego budżetu gminy, ile ci właściciele 

płacą do gminy za funkcjonowanie tych wiatraków na naszym terenie”.       
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Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała co następuje „Szanowni  

Państwo, opodatkowaniu podlegają 3 z tych 5 wiatraków, o których mówi Pani Radna, 

jeszcze do opodatkowania nie zostały zgłoszone 2 wiatraki w miejscowości Wycinki. 

Ponieważ to od momentu przyjęcia do użytkowania w następnym roku będą opodatkowane. 

Za te 3 wiatraki do budżetu wpływa rocznie  9.556,52 zł.”. 

 

Pani Jolanta Maria Kochanowska – Radna podziękowała za informacje stwierdzając 

jednocześnie, że jest to bardzo mała kwota.  

 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że „Jeżeli chodzi                            

o opodatkowanie wiatraków jako budowli – 2% od wartości, od deklaracji złożonej przez 

właściciela. Jest Orzecznictwo w tej sprawie WSA i NSA, gdzie jako podstawę                       

do  opodatkowania przyjmuje się ten podest i ten maszt, natomiast wszystkie urządzenia 

techniczne wchodzące w skład wiatraka nie podlegają opodatkowaniu, nie są traktowane jako 

budowle. Dziękuję”. 

 

Pani Anna Renata  Giranowska – Radna skierowała pytanie do Pana Wójta „ Panie 

Wójcie, na stronie naszej internetowej gminy ukazało się dwukrotnie unieważnienie przetargu 

na odbiór nieczystości. Mamy koniec roku, kto od nas będzie w nowym roku odbierał, jakie 

będą stawki, jakie będą zasady odbioru i harmonogram. Jest koniec roku i nie wiemy co i jak. 

Proszę nam powiedzieć na ten temat coś więcej.” 

 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział, „Szanowni Państwo, obejmując 

Urząd Wójta dostałem w spadku 2 unieważnione przetargi na odbiór odpadów komunalnych. 

Pisaliśmy 1 przetarg, dzisiaj było otwarcie przetargu. Jeden miesiąc będzie po starych cenach 

czyli styczeń będzie jeszcze po starych cenach. W styczniu musimy napisać drugi wniosek       

o przetarg i będzie na rok czasu, wtedy będziemy wiedzieć na czym stoimy”. 

Pani Anna Renata  Giranowska – Radna  zapytała, czy Radni będą analizować stawki. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział, że oczywiście, że tak. To będzie 

Komisja Gospodarcza razem z Komisją Rewizyjną i wtedy  będziemy tak, jak w poprzednich 

latach, tak będziemy działać.” 
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Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przeszedł do punktu            

5 porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”. Zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby 

zabrać głos. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział „ Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, zebrani goście. Chciałbym serdecznie podziękować za uchwalone mi wynagrodzenie, 

jest ono dla mnie w pełni satysfakcjonujące. Ja przyszedłem tutaj obejmując Urząd Wójta 

pracować dla dobra moich wyborców, a nie dorabiać się. Dziękuję bardzo.” 

Pan Wiesław Wiśniewski – powiedział „ Chciałbym serdecznie podziękować Państwu            

za zaproszenie na dzisiejsza sesję. Z wielką przyjemnością uczestniczę. Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Wybór Pana 

Romatowskiego na Wójta otworzył nowy rozdział w życiu naszych mieszkańców. Panie 

Wójcie, otrzymał Pan ogromny kredyt zaufania, a sumą tego kredytu jest Pana zwycięstwo   

we wszystkich obwodach głosowania. Żeby powiedzieć dobitniej, 60% ważnych głosów             

od wyborców otrzymał Pan. To jest ogromny kapitał, którego nie można roztrwonić.              

To trzeba pielęgnować i powiększać. Musi Pan zacząć to robić. Wyniesienie do godności na 

funkcje Wójta jest ogromny zaszczyt. Dla Pana to służba, to służba wobec mieszkańców,       

tzn. że drzwi Pana gabinetu muszą być zawsze otwarte dla osób, które do Pana Urzędu 

przychodzą, gdzie jest Pan Kierownikiem. Myślę, mówiąc kolokwialnie bardzo, ta  zasada 

niedobra zapisów prowadziła do alienacji, do szybkiego wyobcowania się. Była to krótka 

droga, ale jednocześnie szybka droga do upadku z tej funkcji. Musi Pan zmienić klimat w tej 

gminie. Klimat nie w tej części, w jakiej obecnie  obowiązuje, ale klimat życzliwości, klimat 

jedności, klimat radości. To jest wielka sprawa przed Panem. Myślę, że przed Panem               

są ogromne zadania, którym musi Pan postawić czoła. Do niektórych trzeba zupełnie 

zastosować  inne podejście. Trzeba zacząć realizować i te zadania, które z różnych przyczyn, 

mimo tego, że społeczeństwo oczekuje mało, poodkładane były na plan dalszy. Tego robić 

dalej nie wolno. Dodatkową trudnością w Pana pełnieniu Urzędu będzie fakt, że nie otrzymał 

Pan takiego prezentu od swojej poprzedniczki jak ona od Wójta Zawadzkiego. Ale wierzymy, 

mówię to w imieniu wyborców, ale wierzymy, że Pana silna osobowość, Pana cechy 

charakterologiczne, Pana zapał do pracy, Pana upór w rozwiązywaniu problemów pozwoli 

Panu szybko uporać się i wyjść na prostą i tego serdecznie życzymy Panu. Panie i Panowie 

Radni, gratuluję wyboru. Konkurencja była bardzo wysoka, ale to wy zostaliście wybrani         
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i to wy jesteście naszymi przedstawicielami. I z tego powodu raz jeszcze gratuluję.              

Ale chciałbym Państwu pogratulować i mądrości, która jawi się tym, że na Przewodniczącego 

Rady został wybrany Pan Stanisław Kwiatkowski. Tego społeczeństwo oczekiwało tym 

bardziej, że Pan Stanisław Kwiatkowski dal się poznać jako osoba, która sama z siebie 

emanuje życzliwość. Dał się poznać jako człowiek, który łączy a nie dzieli i wreszcie dal się 

poznać jako osoba, która jest przeciwnikiem wszelkich nieporozumień i napięć. Ale jestem 

pewien, że ten skład Rady Gminy pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego 

będzie stanowił monolit jako organ uchwałodawczy, a to znaczy, że łatwiej będzie 

rozwiązywać Państwu wszystkie te brudne problemy, z którymi na pewno się spotkacie. 

Teraz życzę Państwu tego, żebyście pracowali z korzyścią dla mieszkańców, bo oni tego 

oczekują. Jeśli jestem przy głosie, a Pan Przewodniczący pozwoli, ponieważ jesteśmy w tym 

szczególnym okresie, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia na które czekamy, niech mi 

wolno będzie wszystkim tu Państwu przekazać najlepsze życzenia świąteczne, a przede 

wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych bo już nieco w innej atmosferze obchodzimy      

i tego Państwu serdecznie życzę. Dziękuję za uwagę.” 

Pani Anna Renata Giranowska – Radna zwróciła się do Pań i Panów Radnych                      

z propozycją – Komisja Gospodarcza zaczyna pracę, pracujemy rzetelnie i staramy się 

pracować na rzecz wszystkich. Jeśli Państwo Radni mieliby jakieś sugestie co jakiś 

inwestycji, jakieś gałęzie do obcięcia prosiłabym, żeby Państwo te uwagi pisemnie składali     

do 10 stycznia do Biura Obsługi Rady i wtedy zostaną mi przekazane, a my jako Komisja 

Gospodarcza będziemy analizować. Żeby to było ze wszystkich terenów, żeby każdy mógł 

powiedzieć, czy to teraz trzeba robić czy później. Zachęcam Państwa Radnych do podsuwania 

nam propozycji. Dziękuję bardzo.” 

Pani Renata Krawczyk – Kierownik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych 

poinformowała min. Państwa Radnych o możliwości włączenia się w charytatywną akcję 

pomocy konkretnej rodzinie z terenu gminy Sochocin – możemy pomóc rodzinie składającej 

się z rodziców i 2 dzieci – dziewczynka z orzeczeniem niepełnosprawności (duża wada 

słuchu) mając   dzięki temu szansę wcielić się w rolę Świętego Mikołaja.       

Akcja organizowana jest po raz II przez urzędników, Radnych, a w tym roku włączyli się  

również nauczyciele z PZPiPS. Każda z tych grup pomaga jednej rodzinie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  skierował słowa do 

Państwa Radnych i Sołtysów, że warto przyłączyć się i pomagać ludziom, dzieciom. 
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Pan Jan Rudziński – Sołtys wsi Kołoząb powiedział, że sołtysi wiedzą ile będzie Pan Wójt 

zarabiał, a przez 4 lata nie wiedzą ile mają Radni, cały skład. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  poinformował Pana 

Sołtysa, że Radny za każdy udział w Sesji i w Komisji otrzymuje  kwotę 317,96 zł. netto, 

Wiceprzewodniczący za udział w Sesji otrzymuje kwotę 397,45 zł. netto, a Przewodniczący  

ma  1.324,84zł. miesięcznie. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  poinformował Państwa 

Radnych o upływającym  terminie składania oświadczeń majątkowych. Powiedział, że po 

zakończeniu obrad Sesji Radni mogą udać się do Biura Rady Gminy do Pani Barbary 

Woźniak, jeśli potrzebują uzyskania  jakiś informacji czy podpowiedzi w tym zakresie. 

Następnie zaprosił wszystkich obecnych uczestników sesji na Wieczerzę Wigilijną, która 

odbędzie się w  stołówce szkolnej w Sochocinie na godzinę 14.00. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy -  przeszedł do punktu            

6 porządku obrad i zamknął obrady III Sesji Rady Gminy. 

 

 


