
Protok6! Nr XXV 

z XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 10 pazdziemika 2013 roku 


w sali narad Urzydu Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza 


- Przewodnicz~cego Rady Gminy 


Obrady rozpoczyto 0 godz. 14.00 


Stan Radnych -15, obecnych - 14 


ZakOIlczono 0 godz. 14.17 

Ad-1 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie 

gminnym Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl XXV 

Nadzwyczajnq Sesjy Rady Gminy Sochocin VI kadencji samorzqdu gminnego. Stwierdzil, ze 

w Sesji uczestniczy 14 Radnych, czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych 

uchwal. 

Nastypnie powital Panstwa Radnych i Panstwa Soltys6w, Paniq Anny Zwierzchowskq 

W6jta Gminy Sochocin, Pana Jerzego Ryzinskiego - Zastypcy W6jta, Paniq Marzanny 

Kucharzak - Skarbnika Gminy, 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 wydzia16w 

(wedlug listy obecnosci), przedstawicieli medi6w: Wirtualnego Plonska. 

Ad-2 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil porzqdek obrad 

w nastypujqcej kolejnosci: 

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 wrzesnia 2013 roku. 

4. 	 Podj~cie uchwal: 

• 	 w sprawie zmiany Wielo1etniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013 
2030, 

• 	 w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok. 
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5. Zamkni~cie obrad XXV 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 XXV Nadzwyczajnej 


Sesji Rady Gminy Sochocin: 


Wyniki glosowania: 


G1osowal0 14 Radnych : "za" - 1J Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - I. 


Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze porZ'!dek obrad zostal przyjyty wiykszosci,! 

glos6w. 

Ad-3 

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

" Przyjycie protokolu z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin, kt6ra odbyla siy 


w dniu 20 wrzesnia 2013 roku". Nastypnie zapytal, czy w tym punkcie ktos z Panstwa 


Radnych chcialby zabrac glos. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodniczq.cy Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XXIV Nadzwyczajnej Sesji 


Rady Gminy Sochocin, kt6ra odbyla siy w dniu 20 wrzesnia 2013 roku: 


Wyniki glosowania: 

G1osowal0 14 Radnych : "za" - 1J Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - I. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal przyjyty wiykszosciq. glos6w. 

Ad-4 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przystq.pil do punktu 4: "Podjycie 

uchwal". Poprosil Pani,! Anny Zwierzchowsk,! - W6jta Gminy 0 komentarz do obu uchwal. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, iz wystq.pila z wnioskiem 

o zwolanie sesji nadzwyczajnej, poniewaz podjycie przedstawionych uchwal warunkuje 

prawidlowq. realizacjy inwestycj i zaplanowanych na biezq.cy rok. 


W przedstawionych projektach uchwal dokonano zmniejszen i zwiykszen wydatk6w 


majq.tkowych i wydatk6w biezq.cych, nie zwiykszajq.c wydatk6w budzetu og61em. 


Zwiykszenie wydatk6w majq.tkowych dotyczy: 


- kwoty planowanych wydatk6w na inwestycjy "Modernizacja dr6g gminnych 


w miejscowosciach: Drozdzyn, Kypa, Kondrajec, Kuchary Kr61ewskie, Kuchary Zydowskie, 


Niewikla, Smardzewo i Gutarzewo" w wysokosci 20 000 zl. 


Srodki zostanq. przekazane na modernizacjy dr6g gminnych. Zwiykszenia dotyczq. kwoty 


planowanych wydatk6w na przedsiywziycie pn. "Zagospodarowanie terenu sportowo 


rekreacyj nego 


w miejscowosci Sochocin" w wysokosci 18 878,85 zl. 


Zwiykszenie wynika z faktu , iz najnizsza oferta do przetargu zostala ztozona na kwoty 140091,07 


zt. oraz koszty nadzoru inwestorskiego w wysokosci 2 800,00 zt. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 


ustawy Prawo zam6wien publicznych zamawiajq.cy moze zwiykszyc kwoty, kt6rq. miat 


zaplanowanq. na sfinansowanie zam6wienia. W naszym przypadku byla to kwota 124 012, 22 zt. 


zwiykszona do ceny najkorzystniejszej oferty. 


Ponadto dokonano zmiany limit6w wydatk6w w latach 2013-2014 na przedsiywziycie "Remont, 


modernizacja i wyposazenie swietlicy wiejskiej w Kotozybiu". W 2013 roku zmniejszono wydatki 


na realizacjy tego przedsiywziycia 0 kwoty 22 000 zt. 


W ramach realizacji tego zadania w tym roku zostanq. wykonane projekty wraz z kosztorysami 


zostanq. rozstrzygniyte procedury przetargowe. Realizacj a nastq.pi w 2014 roku. Przyczynq. 


przesuniycia realizacji tego zadania, a dotyczylo jego remontu garazu jest koniecznosc wyjasnienia 


stanu faktycznego tj. liczby dziatek, na kt6rych posadowiona jest swietlica. 


Pani W6jt wyjasnila, iz przy projektowaniu wniosku z dokument6w wynikato, ze jest jedna dziatka, 


natomiast przy opracowywaniu projektu i dokumentacji w geodezji okazalo siy, ze sq. dwie dziatki , 


W zwiq.zku z tym, w tym roku nie zostanie przeprowadzony remont garazu. Czas na realizacjy tej 


inwestycji jest do sierpnia przyszlego roku. Wiosnq. zostanq. rozpoczyte prace. 


Zmniejszenia wydatk6w: w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki biezq.ce 

o kwoty 16 878,85 zt. Zwiq.zane jest to z przesuniyciem srodk6w na przedsiywziycie 
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"Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w miejscowosci Sochocin", aby 


zwiykszyc kwoty do 140 091, 07 zl., zeby inwestycjy w tym roku zrealizowac. 


Pani W6jt dodala, ze podjycie tych uchwal jest niezbydne. W budzecie trzeba dokonac 


przesuniyc. Wydatkowanie pieniydzy bez przesuniyc moze skutkowac naruszeniem 


dyscypliny finans6w publicznych. 


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


Radnych chcialby zabrac glos. 


Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy ta inwestycja 


w Kolozybiu w czysci zostanie przesuniyta na nastypny rok. 


Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze na przyszly rok zostanie 


przesuniyty tylko remont garazu . Stanowi~ one wydatki niekwalifikowane, czyli z budzetu 


gmmy. 


Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy srodki na ty 


inwestycjy nie przepadn~. 


Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze zostala podpisana umowa 


i srodki nie przepadn~. Termin realizacji inwestycji jest planowany do sierpnia przyszlego 


roku. CZysc inwestycji zostala zaplanowana na ten rok. Srodki na pewno nie przepadn~ 


i inwestycja zostanie zrealizowana. 


Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, czego konkretnie dotycz~ zwiykszone 


wydatki na inwestycjy : "Modernizacja dr6g gminnych w miejscowosciach: Drozdzyn, Kypa, 


Kondrajec, Kuchary Kr6lewskie, Kuchary Zydowskie, Niewikla, Smardzewo i Gutarzewo" 


w kwocie 20 000 zl. 


Pan Andrzej Romatowski powiedzial, ze gdy podzieli Sly te 20 000,00 zl na OSlem 


miejscowosci, to na kazd~ wiosky wypadnie 2 500,00 zl. Zapytal, czy s~ jakies konkretne 


plany w tym kierunku. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze modernizacja drog 

gminnych zostala zapisana w rocznych inwestycjach. Nie jest wskazane na jakie remonty, 

tylko dolozone jest 20000,00 zl. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - dodala, iz wyjasnienia znajdujq Sly 

w zalqczniku Nr 2 "Inwestycje roczne", pozycja nr 2 na ten rok. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal 0 zalqcznik Nr 1 do projektu uchwaly 

w sprawie zmiany uchwaly budzetowej na 2013 rok. 


Pan Andrzej Romatowski zaproponowal, zeby zdjqc 22 000,00 zl. z dzialu 750, rozdzialu 


75023 z § 4300, zeby zdjqc jeszcze oprocz 16 878,85 zl. - 22 000,00 zl., natomiast zostawic 


te srodki w dziale 921. 


Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasnila, ze nie moze byc zdjyte z dzialu 


750, poniewaz realizacja inwestycji w Kolozybiu nastqpi w przyszlym roku. Stqd te zmiany, 


ktore zostaly dokonane - zmniejszamy Koloz'!-b, zwiykszamy wydatki na inne inwestycje. 


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


Radnych chcialby jeszcze zabrac glos w tej sprawie. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodnicz'!-cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 


XXV/194/2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin 

na lata 2013 - 2030 

Wyniki glosowania: 

Glosowal0 14 Radnych : "za" - 10 Radnych, "przeciw" - 2, "wstrzymal siy od g{osu" - 2. 

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjyta wiykszosci,!- glosow. 

Nastypnie Przewodnicz'!-cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XXV/19S/2013 - w sprawie zmiany uchwaly bud:ietowej Gminy Sochocin na 2013 rok 
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Wyniki glosowania: 

Glosowal0 14 Radnych : "za" - 10 Radnych, "przeciw" - 2, "wstrzymal siy od glosu" - 2. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjyta wiykSZOSCiq glos6w. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poprosil Pana Tomasza 

Wiktorowicza 0 zabranie glosu. 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - powiedzial, ze od jakiegos czasu wystypuje problem 

z dzialalnosciq telefon6w na terenie Sochocina. Zdarza siy, ze dwa, trzy razy 

w tygodniu nie dzialajq lub Sq uszkodzone. 

Pan Tomasz Wiktorowicz powiedzial, ze indywidualne osoby interweniowaly w tej sprawie, 

jak r6wniez on sam interweniowa1. Odpowiedz brzmiaia, ze cos szwankuje. Asystentka 

podpowiedziaia, ze najlepszym rozwiqzaniem bydzie wystqpienie z pismem w ImlenlU 

mieszkanc6w do Telekomunikacji. 

Pan Tomasz Wiktorowicz wystqpil z prosbq do Pani W6jt, zeby odpowiednie sluzby 

przygotowaly takie wystqpienie z prosbq 0 interwencjy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze gmtna juz dwukrotnie 

wystypowala w tej sprawie do Telekomunikacji. Telekomunikacja nie reaguje na pisma. 

Sprawa nie dotyczy tylko telefon6w, ale i internetu. W tym momencie zajmujq siy tq sprawq 

radcy prawni. 

Ad- 5 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zamknql obrady XXV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin slowami : " obrady XXV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin". 

Przewodni 


~pp-rlffilzi!a: Darius 

IIYJ 9./(Q 

1z ela Kosinska 
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