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Protokół Nr VI/2019 

z VI Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 26 marca 2019 roku 

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00 zakończono 12.30 

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 VI Sesję Rady 

Gminy Sochocin VIII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 

Radnych,  co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji (wg. list obecności stanowiących 

dokumentację sprawy O.0002.3.2019).  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr V/2019 z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 18 lutego 2019 roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

5. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018 roku. 

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku. 

7. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego 

Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.  

8. Przedstawienie wyników kontroli działalności Wójta Gminy Sochocin- zakup 

samochodu pożarniczo- gaśniczego MAN. 

9. Wystąpienie zaproszonych gości. 

10. Podjęcie uchwały:  

1) w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Smardzewo; 

2) sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Sochocin do Rady Społecznej działającej 

przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku; 

3) w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – 

Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 

2014 – 2020 w ramach osi LEADER; 
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4) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019 w zakresie 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin; 

5) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sochocin w 2019 roku; 

6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Sochocin na okres do lat trzech; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie                             

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,                                       

w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych; 

8) w sprawie  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez  uczelnie oraz ustalenia specjalności i form  kształcenia 

nauczycieli, na które dofinansowanie  jest przyznawane  w 2019 roku dla nauczycieli   

szkół  i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  Sochocin; 

9) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli   

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących                        

z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze; 

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

11) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok; 

12) w sprawie pomocy finansowej dla powiatu płońskiego. 

11. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Sochocin. 

 

Ad – 2 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                        

2 porządku obrad „Przyjęcie porządku obrad”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos                

w sprawie porządku obrad. 

Nie było uwag 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z Nr V/2019 z V Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Sochocin odbytej w dniu 18 lutego 2019 roku.” 

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

protokołu. 

Nie było uwag. Protokół bez zmian i poprawek. 
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Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

4 porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Zwrócił się                     

z prośbą do Pana Jerzego Ryzińskiego – Wójta Gminy o przedstawienie ww. informacji. 

Informacja o działalności międzysesyjnej 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 26 marca 2019 roku 

 

„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

W informacji międzysesyjnej przedstawię Państwu najważniejsze działania podejmowane  od 

dnia 19 grudnia 2018 roku.    

1. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy  

w dniu 19 grudnia 2018 roku oraz na nadzwyczajnych Sesjach Rady Gminy 23 stycznia i 18 

lutego zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz do komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

2. W okresie do 26 marca realizowane były  zarządzenia Wójta, dotyczące spraw finansowych 

oraz spraw organizacyjnych w Urzędzie.  

3.Najważniejsze podejmowane działania bieżące  w omawianym okresie to: 

 Zakup samochodu marki Lublin (rok produkcji 1999) tzw. lekkiego, specjalnego o 

przeznaczeniu pożarniczym. Samochód przekazany  został w formie umowy 

użyczenia dla jednostki OSP   w Milewie.  

 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego  na odbieranie 

 i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sochocin. 

 Wdrożenie  elektronicznego systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady 

Gminy. 

 Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 20 lutego do  

14 marca 2019 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Uwagi można składać 

do dnia 5 kwietnia.  

 W styczniu i w lutym bieżącego roku  naliczany był wymiar podatków lokalnych, w 

marcu rozliczona została I rata tych podatków. 

 Aktualnie odbywają się zebrania wiejskie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich. 

W 18 sołectwach zostały przeprowadzone już zebrania. Zebrania będą się odbywały 

do 4 kwietnia. 

Paniom i Panom sołtysom dziękuję za sprawną organizację zebrań oraz  wzorowe 

wykonywanie obowiązków. Dziękuję  również Państwu Radnym za uczestniczenie w 

zebraniach sołeckich. 
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W omawianym okresie przyjmowane były  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego                

w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej – wpłynęło 267 

wniosków. 

W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące prace: 

-bieżący remont drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo Budy,  

-utwardzono pobocza drogi gminnej w miejscowości Koliszewo, 

-zakupiono pierwszą część mieszanki popiołowo – żużlowej dla potrzeb sołectwa 

Podsmardzewo, 

-wykonano żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Baraki, 

-wykonano remont drogi w miejscowości Ślepowrony (wycięto krzewy i usunięto karpy), 

- zlecono do wykonania  żwirowanie drogi  gminnej w miejscowości Milewo,  

-podpisano umowę na zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych w następujących 

miejscowościach: 

Jędrzejewo 1 szt. 

Kuchary Żydowskie 2 szt. 

Żelechy 2 szt. 

Bolęcin 2 szt. 

Wybrany został  wykonawca na zakup i zainstalowanie lampy fotowoltaicznej  przy 

przystanku w Bolęcinie. Jest to firma „RE Solar Energy Power Sp. z o.o. za kwotę 9 700 zł. 

Podpisaliśmy umowę na zainstalowanie 1 punktu świetlnego w Kołozębiu przy Szkole 

Podstawowej. 

W ramach współpracy z Zakładami Mięsnymi w Sochocinie remontowane jest skrzyżowanie  

ul. Magazynowej i Sienkiewicza w Sochocinie polegające na  położeniu  nawierzchni 

bitumicznej i naprawie chodników. 

W dniu 4 marca złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku – etap IV”. 

W ramach  realizacji powyższego zadania będą   pokrywane  koszty unieszkodliwiania lub 

zabezpieczenia  odpadów zawierających azbest. 

Aktualnie  przygotowywany  jest wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 

dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Żelechy i Milewo.  

Na zadanie o nazwie „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin” 

otrzymaliśmy 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. 
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W ramach realizacji zadania w 2019 r. zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne przy szkole 

Podstawowej w miejscowości Smardzewo i remont boiska wielofunkcyjnego przy 

Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.  

Rozstrzygnięty został  przetarg na wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Smardzewie. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  European Trade 

Solutions sp. z o.o. za kwotę  470 806 zł. 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Przedstawiłem Państwu   najważniejsze  realizowane zadania.  

Jeżeli macie Państwo pytania, albo  jest potrzeba uszczegółowienia informacji   zapraszam  

Państwa do Urzędu. 

 

Dziękuję za uwagę.” 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

5 porządku obrad „Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w 2018 roku”. Zwrócił się do Radnych czy są pytania w związku z ww. 

informacją. (Informacja stanowi załącznik do protokołu) 

Nie było pytań i uwag. 

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

6 porządku obrad „Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 roku”.  

Insp. Jarosław Brzozowski- Komendant Powiatowy Policji w Płońsku przedstawił ww. 

informację. 

Zwrócił się do Radnych czy są pytania w związku z ww. informacją. (Informacja stanowi 

załącznik do protokołu) 

Nie było pytań i uwag. 

 

Ad – 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

7 porządku obrad „Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok”. Zwrócił się do 
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Radnych czy są pytania w związku z ww. informacjami do Kierownictwa Gminnych 

jednostek. (Informacje stanowią załączniki do protokołu) 

 

Nie było pytań i uwag. 

 

Radni wyrazili swoją aprobatę związaną z działalnością nowej Pani Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sochocinie i pogratulowali zaangażowania i wkładu pracy na rzecz 

Gminnej Biblioteki Publicznej. 

 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

8 porządku obrad „Przedstawienie wyników kontroli działalności Wójta Gminy Sochocin- 

zakup samochodu pożarniczo- gaśniczego MAN.” (Protokół stanowi załącznik do protokołu) 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki 

przeprowadzonej kontroli  oraz odczytał Protokół. Zwrócił uwagę, że protokół z kontroli nie 

został podpisany przez 1 członka Komisji Rewizyjnej, który na piśmie wyraził swoje 

stanowisko. Przewodniczący odniósł się, do ww. stanowiska przedstawiając wyciągi                   

z protokołów na których ówczesny Wójt poruszał kwestię MAN-a. Odniósł się również do 

komunikacji jaka była pomiędzy Prezesem Straży w Sochocinie, a ówczesnym Wójtem. 

Pan Jacek Ryziński- Prezes OSP Sochocin przedstawił sytuację związaną z zakupem 

samochodu pożarniczo- gaśniczego marki MAN, stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej              

w Sochocinie oraz wszelką dokumentację prowadzoną w związku z zakupem ww. 

samochodu. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że w dokumentacji przedstawionej na 

posiedzeniu Komisji nie znajdowała się informacja jakiego samochodu oczekuje OSP 

Sochocin. Dodał, że nikt nie wie jak przebiegały rozmowy OSP z ówczesnym Wójtem                    

dotyczące zakupu samochodu pożarniczo- gaśniczego i z takich rozmów należałoby 

sporządzać notatki służbowe, „a tak to jest słowo przeciw słowu”. Jako Radni wszyscy 

zagłosowali za zakupem tego samochodu. Samochód był oglądany i było wiadomo, że nie 

spełnia tych wymogów. Dodał, że na terenie gminy są inne jednostki, które chętnie by wzięły 

ten samochód. Za długo trwały procedury, które pozwoliły by wprowadzić ten samochód do 

podziału. 
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Pan Krzysztof Dzięgielewski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że rada 

jako organ uchwałodawczy przegłosowała uchwalę by przeznaczyć środki na zakup 

samochodu pożarniczo- gaśniczego dając Wójtowi „zielone światło”. Dalej Wójt jako organ 

wykonawczy tę uchwałę wykonał, bez obowiązku informowania rady. Podejmował decyzję 

jednoosobowo. Po zakupie tego samochodu były prowadzone rozmowy na temat 

wprowadzenia tego samochodu do podziału, które zostały ujęte w protokole. Ówczesny Wójt 

stwierdził, że zdobycie certyfikatu nie jest „takie straszne”, po czym jak okazało się, że jest to 

koszt rzędu 50 000 złotych to wycofał się z tego pomysłu. W tym momencie jest kłopot bo 

„200 000 złotych stoi pod dachem garażu” i stanowisko Komisji jest takie by nawet zejść              

z ceny i sprzedać ten wóz i na bazie pieniążków ze sprzedaży kupić jakiś inny. 

Pan Jacek Ryziński- Prezes OSP Sochocin poinformował, że nie ma pretensji do Radnych, 

że przeznaczyli pieniądze na zakup tego samochodu, chodzi tu tylko o sposób zakupu                        

i informacje, które do ówczesnego Pana Wójta przechodziły. Pan Radny Kujawski mówił              

o świadectwie dopuszczenia. Pan Prezes poinformował, że otrzymał telefon, że jest samochód 

do kupienia. Był razem z ówczesnym Wójtem na oględzinach i wyraził swoje zdanie na ten 

temat i mimo sprzeciwów Prezesa, Wójt ten samochód zakupił.  Został złożony wniosek 

oficjalny do Wójta i Prezesa. Notatek służbowych ani stenogramów z rozmów nie ma, gdyż 

prowadzone były rozmowy w „cztery oczy”. Jeżeli wpływa oficjalny wniosek od jednostki, to 

oznacza to, że chce się konkretny samochód. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że nie miał zamiaru Bronic poprzedniego 

Wójta. Taka sytuacja z zakupu tego samochodu wyszła. Radny jako osoba nie mająca do 

czynienia ze strażą zauważył, że za mało było przedstawionych informacji i dokumentacji. 

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy poinformował, że dalsze poczynania z samochodem 

marki MAN będą w kierunku jego sprzedaży za granicę, gdzie nie są wymagane świadectwa 

dopuszczenia. 

 

Ad – 9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

9 porządku obrad „Wystąpienie zaproszonych gości”. 

Pani Anna Giranowska- Przewodnicząca Komisji Gospodarczej zwróciła się z inicjatywą 

podjęcia uchwały intencyjnej związanej z i przesłanie jej wyższym instancjom administracji  
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Uchwała intencyjna miałaby dotyczyć wystąpienia o zmianę ustawy z dnia 20 maja 2016 roku 

o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie możliwości realizacji zabudowy 

mieszkaniowej w strefie określonej w art. 4 przedmiotowej ustawy.  

Na terenie gminy Sochocin zlokalizowanych jest 5 wiatraków – po dwa w miejscowości 

Smardzewo i Wycinki oraz jeden w miejscowości Biele. Ustalone strefy zakazu zabudowy 

dotyczą miejscowości: Smardzewo, Wycinki, Biele, Drożdżyn, Gromadzyn i Żelech                     

i obejmują obszar o powierzchni około 900 ha co stanowi około 8 % powierzchni gminy 

Sochocin. Wprowadzony przepis pozbawia możliwości budowy nowych siedlisk, zabudowy 

letniskowej czy mieszkalnej jednorodzinnej  na wskazanym terenie.  

 

Ad – 10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                   

10 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wniosku mieszkańców wsi Smardzewo. 

Pan Dariusz Kujawski- Przewodniczący Komisji  skarg, wniosków i petycji przedstawił 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

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

nadano nr VI/42/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Sochocin do Rady 

Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Płońsku. 

Pani Elżbieta Krauze- Sekretarz gminy przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/43/2019. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w okresie 2014 – 2020 w ramach osi LEADER  

Pan Dariusz Wiśniewski- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i planowania 

przestrzennego przedstawił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/44/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na 

rok 2019 w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin. 

Pan Dariusz Wiśniewski- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i planowania 

przestrzennego przedstawił projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/45/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sochocin w 2019 

roku. 

Pani Barbara Soćko –Ruszkowska- Inspektor ds. ochrony środowiska przedstawiła 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/46/2019. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sochocin na okres do lat trzech. 

Pani Emilia Budek- Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i zagospodarowania 

przestrzennego przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/47/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,                                       

w prowadzonych przez Gminę Sochocin publicznym przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 

Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Wydziału Administracji i Edukacji przedstawiła 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/48/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobierane przez  uczelnie oraz ustalenia specjalności i form  kształcenia 

nauczycieli, na które dofinansowanie  jest przyznawane  w 2019 roku dla nauczycieli szkół               

i przedszkola  prowadzonych przez   Gminę  Sochocin. 

Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Wydziału Administracji i Edukacji przedstawiła 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/49/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli   przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze. 

Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Wydziału Administracji i Edukacji przedstawiła 

projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/50/2019. 

 

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 przedstawiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/51/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 

rok. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/52/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie pomocy finansowej dla powiatu 

płońskiego. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały wraz 

uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr 

VI/53/2019. 

 

 

 

Ad – 11 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrady VI Sesji Rady 

Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady VI Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za 

uwagę”. 

      

Protokół sporządziła: 

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

 

 

 

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

Gminy Sochocin www.sochocin.pl link  https://www.youtube.com/watch?v=IBWPyiFCOV4     


