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Protokół Nr XXXIV/2018 

z XXXIV Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 29 sierpnia 2018 roku  

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

 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 XXXIV 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 oraz Sołtysów, Wójta Gminy Sochocin, Radnych 

Powiatu Płońskiego, Radcę Prawnego, przedstawicieli Urzędu Gminy w Sochocinie, 

Dyrektorów szkół, Kierowników jednostek organizacyjnych, zaproszonych gości, 

przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji. 

Nastąpiło podziękowanie dla Pana Wójta od mieszkańców wsi Kępa za współpracę i za 

zrobioną drogę. Delegacja – w osobach Pani Marta Piotrowska, Pani Małgorzata Tomaszek, 

Pan Jakub Gburzyński – wręczyła Panu Wójtowi kwiaty. 

Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy podziękował mieszkańcom Kępy za docenienie 

jego pracy. 

Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do                         

punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 
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Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 6 czerwca 2018 

roku. 

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu  

się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku. 

6. Dyskusja. 

7. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok; 

3) 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; 

4) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. 

 

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

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy. 

 

Następnie 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 przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej                

w dniu 6 czerwca 2018 roku.” 
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Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie 

protokołu.  

Nie było uwag. 

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 6 czerwca 2018 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. - 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4 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 29 sierpnia2018 roku 

 

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 6 czerwca 2018 r. 

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

komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

I. Od 6 czerwca do 29 sierpnia wykonywaliśmy bieżące zadania gminy, najważniejsze  

z nich to: 

1. Wydano 19  zarządzeń  Wójta Gminy w sprawach finansowych i organizacyjnych Urzędu 

Gminy Sochocin oraz związanych z rozwojem gminy. 

2. W dniu 26 czerwca 2018 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Smardzewie. W postępowaniu konkursowym nie wyłoniono kandydata  na 

dyrektora szkoły. 
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W związku z powyższym pełnienie obowiązków dyrektora powierzyłem  Pani Beacie Sacherskiej 

nauczycielce  tej  szkoły. Pani Beata Sacherska obowiązki dyrektora będzie pełnić od  

1 września br. przez okres 10 miesięcy. 

3. W czerwcu na podstawie wniosku Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie, złożony został wniosek o udzielenie wsparcia finansowego  

w roku 2018 na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań 

związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Wnioskowana kwota wsparcia  to 10 000 zł, całkowity koszt realizacji zadania 12500 zł,  

w tym 2500 zł wkładu własnego. Wnioskowana kwota wsparcia została przyznana. Zawarcie 

umowy w powyższej sprawie  powinno nastąpić w terminie do dnia 14 września 2018 r. 

4. W dniu 20 lipca przeprowadzone były postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela 

mianowanego. Czterech nauczycieli ze szkół podstawowych w Sochocinie, Kołozębiu   

i Smardzewie zdało egzamin i w dniu 22 sierpnia zostały im wręczone akty mianowania.  

5. W ramach projektu „Lubię się uczyć” realizowanego w naszych szkołach podstawowych 

pozyskano kwotę 120 000 zł. na zakup sprzętu  i pomocy dydaktycznych tj.- 65 sztuk 

komputerów wraz z oprogramowaniem, robotów do zajęć z robotyki oraz 3 oprogramowań do 

tablic interaktywnych dla szkół w Kołozębiu , Smardzewie i Sochocinie. 

6. W lipcu złożono wniosek o dotację ze środków Funduszu Sprawiedliwości  

z przeznaczeniem na doposażenie ochotniczych straży pożarnych.  Wnioskowaliśmy o 66 400 

zł. Po uwzględnieniu 1% wkładu własnego całkowita kwota zadania  wyniesie  67 070 zł. 

Minister Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury weryfikacji wniosków podjął 

decyzję o przyznaniu dotacji celowej naszej gminie w zakresie nabycia wyposażenia  

i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym.  

O ostatecznej wysokości otrzymanej dotacji dowiemy się w dniu  podpisania umowy tj. 30 

sierpnia br.  Nowy sprzęt zakupiony z dotacji  trafi do 8 jednostek OSP z terenu gminy 

Sochocin.  

7. W miesiącach czerwiec–lipiec wystawiono 298 upomnień w związku z wystąpieniem 

zaległości podatkowych. 

8. W miesiącach czerwiec – sierpień  wystawiono 87 decyzji wymiarowych po otrzymaniu 

zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego  

w Płońsku. 
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9. W miesiącu sierpniu rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Sochocin składają 

wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej.   

10. W ramach szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale 

specjalnym produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska 

atmosferycznego (susza) zostały przyjęte 172 wnioski, które oszacowała  Komisja. Wnioski 

przesłano do Wojewody Mazowieckiego.  

 

II.  W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg zostały  wykonane następujące prace: 

1. Prace związane z remontem dróg gminnych to: 

 częściowy remont  chodnika przy ul. Płońskiej w Sochocinie, 

 częściowy remont drogi gminnej w Barakach poprzez ułożenie 2-ch przepustów 

rurowych, 

 zlecono wykonanie prac związanych z uzupełnieniem masą bitumiczną ubytków 

powstałych w ulicach i drogach gminnych. 

2. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych to: 

 wykonanie konserwacji i regulacji rowu w pasie drogi gminnej w Milewie ( za 

lądowiskiem), 

 wykonanie prac związanych z wyrównywaniem nawierzchni dróg gminnych  

w miejscowościach: Idzikowice, Koliszewo, Podsmardzewo, Kuchary Żydowskie, 

Niewikla, Żelechy, Sochocin. 

3. Prace zlecone do wykonania (w trakcie realizacji): 

 zagospodarowanie terenu zieleni nie urządzonej oraz wykonanie ogrodzenia działki  

w miejscowości Kondrajec, 

 naprawa studni kolektora deszczowego w ul. Magazynowej, Zakościelnej, Polnej, 

Sienkiewicza  w Sochocinie oraz przepustu w Niewikli, 

 podpisano umowę na zainstalowanie dodatkowych punktów świetlnych  

w miejscowości Pruszkowo – 2 szt., Niewikli – 4 szt., Sochocin ul. Magazynowa -  

6 szt. 

 

III. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące prace: 
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 częściowy remont drogi gminnej w Budach Gutarzewskich, 

 częściowy remont drogi gminnej w Idzikowicach poprzez nawiezienie żwiru  

i destruktu, 

 remont nawierzchni drogi gminnej w Niewikli, 

 pogłębiono i oczyszczono rowy przydrożne w Kolonii Sochocin, 

 zlecono wykonanie czynności związanych z wyznaczeniem ustaleniem przebiegu 

granic drogi w Gutarzewie, 

 zlecono zainstalowanie 2 dodatkowych punktów świetlnych                     

w Bolęcinie, 

 zakupiono tablice informacyjne dla sołectwa Drożdżyn oraz dokonano wydatków 

związanych z organizacją imprezy lokalnej pod nazwą:  ,,Szerzenie idei samorządowej 

poprzez krzewienie 

 i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród 

mieszkańców". 

IV. Przedstawiam Państwu realizację  zadań inwestycyjnych: 

1. Zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” polegające na 

wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa 

łamanego. 

W sierpniu został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. zadania. 

Długość odcinka do rozbudowy - 700 m. 

Szerokość nawierzchni jezdni     -5 m 

Pobocza obustronne szerokości - 0,75 m 

W ramach złożonego wniosku w dniu 28 grudnia 2017 r. do Urzędu Marszałkowskiego  

o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy  

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie gmina Sochocin otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 100 000zł. 

2. Zadanie o nazwie „Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie 

miejscowości Sochocin” polegające na wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-

asfaltowej na drodze wraz  z podbudową  z kruszywa łamanego o długości 1,172 km.  

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Pułaskiego działka i ul. Wolności w Sochocinie. 
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W sierpniu został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. 

3. Zadanie o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo” polegające 

na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową    

z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 1km i szerokości 4,5mb. 

W lipcu został rozstrzygnięty przetarg.  

Wykonawcą zadania  będzie  Zakład Usługowo–Handlowy „SEBUD” z siedzibą  

w  Ciechanowie. 

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi  439 680 zł. 

Termin realizacji zadania to 28 wrzesień 2018 roku. 

4. Zadanie o nazwie „Przebudowa (asfaltowanie) drogi wewnętrznej w miejscowości Kuchary 

Żydowskie” polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz     

z podbudową z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 0,23 km 

i szerokości 4,5mb. 

W lipcu został rozstrzygnięty przetarg.  

Wykonawcą zadania  będzie  Zakład Usługowo–Handlowy „SEBUD” z siedzibą  

w  Ciechanowie. 

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 96 904 zł. 

 

Termin realizacji: 28 wrzesień 2018 r. 

 

5. Zadanie o nazwie „Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej w miejscowości Ciemniewo” 

polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z podbudową 

z kruszywa łamanego na odcinku drogi o długości 0,2 km i szerokości 4,5mb. 

Wykonawcą zadania  będzie  Zakład Usługowo–Handlowy „MARBUD” z siedzibą  

w  Ciechanowie. 

Wysokość wynagrodzenia brutto dla Wykonawcy wynosi 95 796 zł. 

Termin realizacji: 28 wrzesień 2018 r. 

6. Zadanie o nazwie  „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin”.  

Na realizację zadania otrzymamy dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej. 

W trakcie jest realizacja zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Kołozębiu”.  

Wykonawcą jest Konsorcjum Lider – LODOWISKA Hanna Starzyk.  

Wartość realizacji zadania 540 771 zł brutto.  
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Termin realizacji 23 wrzesień 2018 r. 

7. Zadanie  o nazwie „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sochocin - ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”  

Gmina Sochocin zrezygnowała z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach 

działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, ponieważ dostarczone świadectwa energetyczne przez firmę wykonującą większości 

nie osiągnęły poziomu poniżej 140 EP (Energia pierwotna – wskaźnik rocznego 

zapotrzebowania na nieodnawialną energie pierwotną).  

W zamian Gmina pomoże w przygotowaniu wniosków dla beneficjentów wpisanych do ww. 

programu oraz nowych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, 

realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie.  

W ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych 

dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, 

zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. 

Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących 

współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę 

na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji 

opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia 

Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy 

ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające na 

dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki 

zewnętrznej. 

Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu 

przypadającego na 1 osobę   w gospodarstwie domowym.  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 000 zł, 

natomiast  maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja  – 53 000 zł. 

Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na przełomie sierpnia i września 2018 r. 

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na 

stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków    w Programie „Czyste 

Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza. 
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8. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadanie 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kondrajec” – został zwiększony zakres do 1 km. 

9. Zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Sochocin w 2018 roku – etap III” 

Zakres zadania obejmuje: pakowanie, załadunek na środek transportu, transport oraz 

przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do 

utylizacji oraz wystawienie karty odpadu. 

W sierpniu zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe.  

Termin realizacji do 28 września 2018 r. 

 

10. Zadanie „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Milewo”. 

W dniu 20 sierpnia został złożony wniosek na realizację operacji pod nazwą „Inwestycje  

w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi 

na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

Wniosek został złożony na kwotę 567 228,13 zł brutto. Wartość dofinansowania 63,63% tj. 

360 927 zł brutto. 

 

Szanowni Państwo! 

W dniu 19 lipca 2018r. zostały podpisane umowy w sprawie budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin oraz w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją przedsięwzięcia.  

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach ( II b i III) i będzie polegało   na budowie 

rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studzienkami kanalizacyjnym,  

z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin, odprowadzającej 

ścieki do czynnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec. 

 

Termin  i zakres realizacji etapu IIb: 

Rok 2018  

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sochocinie ulice: Wolności, Pułaskiego, Żeromskiego. 

Rok 2019 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Sochocinie ulice: Płońska, Ciechanowska, Kościelna,     

Wojska Polskiego, Zakościelna. 

Termin  i zakres realizacji etapu III: 

Rok 2019 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sochocinie ulice: Akacjowa, Kościuszki, Polna, Sosnowa. 

Łączna długość planowanej sieci kanalizacji Etap II b Etap III wynosi  7,3 km 

W 2020 roku planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec 

Realizacja powyższej inwestycji kompleksowo rozwiąże problem odprowadzania  

i oczyszczania ścieków w aglomeracji Sochocin oraz umożliwi sukcesywne utwardzanie dróg. 

 

V. W  omawianym okresie ramach działań promocyjnych: 

 30 czerwca zorganizowane były na stadionie gminnym już  po raz dwunasty dni 

Sochocina 

 21 lipca na stadionie gminnym odbył się sportowy piknik rodzinny, którego 

organizatorami byli: gmina Sochocin i Klub Sportowy Wkra 

 12 sierpnia odbyła się uroczystość 98 rocznicy bitwy warszawskiej 

 25 sierpnia zorganizowana była XII edycja zawodów Legia MTB Maraton. 

 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado! 

Przedstawiłem Państwu   najważniejsze  realizowane zadania lipcu i sierpniu 

Jeżeli macie Państwo pytania, albo  jest potrzeba uszczegółowienia informacji zapraszam  

Państwa do Urzędu. 

Dziękuję za uwagę. 

 

 



11 
 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 5                     

„Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku”. Poprosił  

o zabranie głosu Pana Andrzeja Romatowskiego - Wójta Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy powiedział, co następuje: 

 

„Panie Przewodniczący ! 

Panie, Panowie Radni ! 

Szanowni Państwo ! 

 

W materiałach na dzisiejszą Sesję zawarte są następujące dokumenty dotyczące wykonania 

budżetu za I półrocze 2018 roku: 

 informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,  

 informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, 

  informacja  o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 

kultury. 

Stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych komplet materiałów dotyczących 

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku został przekazany 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej.  

Powyższe materiały były również analizowane na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 22 

sierpnia. 

Pozwolą więc  Państwo, że aktualnie  przedstawię najistotniejsze dane obrazujące poziom 

wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze bieżącego roku ( dane liczbowe  

przedstawiam po zaokrągleniu do pełnych złotych). 

W uchwalonym  na 2018 rok budżecie gminy Sochocin  

 plan dochodów po zmianach wynosi 23 230 485 zł, 

 plan wydatków po zmianach 25 179 104 zł. 

Deficyt po zmianach  wynosi 1 948 619 zł. 

 



12 
 

Na spłatę zadłużenia zaplanowano 223 048 zł. 

Łączne przychody budżetu po zmianach wynoszą 2  171 668 zł. 

 

Szanowni Państwo! 

Wynik finansowy budżetu gminy Sochocin za I półrocze  2018 roku wynosi   613 836 zł. 

Stan zadłużenia na 30 czerwca 2018 roku wyniósł 2 634 073 zł. 

Stan zobowiązań na dzień 30czerwca br. wynosił 267 811 zł. 

 

I. Przedstawiam Państwu wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku 

 

I. Dochody budżetu gminy zrealizowane  zostały w kwocie 11 730 063 zł, co 

stanowi 50%  w stosunku do planu po zmianach. 

 

W pierwszej połowie bieżącego roku: 

 dochody bieżące wykonano w  52% 

 dochody własne zrealizowano w 49% 

 dochody z tytułu subwencji ogólnej  w 57% 

 dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w 49%. 

W najwyższym stopniu zrealizowano dochody w następujących działach klasyfikacji 

budżetowej: 

 w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od jednostek nie 

posiadających  osobowości prawnej, 

 w dziale 758- różne rozliczenia, 

 w dziale 855– rodzina. 

 

II. Przystępuję do omówienia  wykonania wydatków budżetu gminy. 

 

W I półroczu bieżącego roku wydatki zostały wykonane w wysokości 11  116 227zł  (44%  

w stosunku do planu po zmianach). 

 

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 10 900 624 zł, a wydatki majątkowe  215 603 zł. 
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W najwyższym stopniu zrealizowano wydatki w następujących działach klasyfikacji 

budżetowej: 

 w dziale 855  rodzina,  

 w dziale 801  oświata i wychowanie, 

 w dziale 750  administracja publiczna. 

 

III. Fundusz sołecki – w I półroczu wykonano następujące przedsięwzięcia: 

1. W zakresie dróg wykonano częściowy remont dróg gminnych: 

 w sołectwie Baraki  (koszt 10 127 zł) 

 w sołectwie Idzikowice (koszt 15 340 zł) 

 w sołectwie Budy Gutarzewskie  (koszt 8 811 zł) 

 w sołectwie Kolonia Sochocin – oczyszczono i pogłębiono rowy ( koszt  10 485 zł) 

Ogółem wartość prac wykonanych na drogach, finansowanych środkami funduszu sołeckiego 

w I półroczu br. wyniosła 44 763 zł. 

2. W zakresie energii elektrycznej - opłacono zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie 

uliczne w kwocie  6 589 zł, w tym: 

  w Bielach  3 807 zł, 

 w Gromadzynie  2 782 zł. 

3. Zakupiono również kostkę brukową do utwardzenia  nawierzchni  wokół świetlicy  

w Kołozębiu (wartość  7 244 zł) 

 Ogółem ze środków funduszu sołeckiego  wydatkowano 58 595 zł. 

 

IV. Szanowni Państwo, Zadania inwestycyjne omawiałem w informacji międzysesyjnej, 

pozwolą więc Państwo, że podsumuję stopień zaawansowania prac. 

  

 Zadania inwestycyjne nieobjęte  Wieloletnią Prognozą Finansową to: 

1. Zadanie o nazwie  „Rozbudowa drogi gminnej nr 301103W  

w miejscowości Niewikla” polegające na wykonaniu  152 metrów potrójnego 

powierzchniowego utrwalenia. Wykonawcą zadania był Zakład Usługowo-Handlowy 

„Sebud” z siedzibą w Ciechanowie. Zadanie wykonano za kwotę 58 238 zł. 

2. Zadania realizowane w drugiej połowie bieżącego roku to: 

 Zadanie o nazwie „Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej 

w miejscowości Ciemniewo” na odcinku drogi o długości 0,2 km i szerokości 4,5 mb. 
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( plan wydatków na zadanie  102 500 zł.) Przetarg ogłoszony i rozstrzygnięty w lipcu. 

 Termin realizacji zadania to 28 wrzesień br.  

 Zadanie o nazwie „Przebudowa (asfaltowanie) drogi gminnej  

w miejscowości Kuchary Żydowskie” na odcinku drogi o długości 0,23 km  

i szerokości 4,5 mb. ( plan wydatków na zadanie  103 800 zł.) Przetarg ogłoszony  

i rozstrzygnięty w lipcu. Termin realizacji zadania to 28 wrzesień br.  

 Zadanie o nazwie „Asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kondrajec” na 

odcinku drogi o długości 0,5 km i szerokości 4,5 mb. ( zwiększenie zakresu do 1 km) 

( plan wydatków na zadanie  230 000 zł.) ( jest opracowywana dokumentacja 

projektowa) 

 Zadanie o nazwie „Zakup sprzętu multimedialnego dla świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Kołoząb” 

          Na realizację zadania otrzymaliśmy pomoc finansową z budżetu  

          Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

 Sołectw Mazowsze 2018”. Wysokość otrzymanej pomocy to  4 000 zł. 

( plan wydatków na zadanie  8 000 zł.) 

 Zadanie o nazwie  „Zakup sprzętu audio-video oraz sprzętu doposażenia 

pomieszczenia kuchni strażnico-świetlicy w Drożdżynie” 

Na realizację zadania otrzymaliśmy również  pomoc finansową z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw Mazowsze 2018” Wysokość otrzymanej pomocy to  7 000 zł. ( plan 

wydatków na zadanie  14 000 zł.) 

 Zadanie „Przebudowa świetlicy w Milewie”. 

Został przygotowany i złożony wniosek na realizację operacji pod nazwą „Inwestycje 

w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. ( plan wydatków na zadanie  169 848 zł.) 

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2018 roku 

przedstawia się następująco: 

 Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo” na 

odcinku drogi długości 1 km i szerokości 4,5mb. Został ogłoszony i rozstrzygnięty 

przetarg. Termin realizacji inwestycji  to 28 wrzesień br. ( plan wydatków  na 

przedsięwzięcie 456 000 zł) 
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 Przedsięwzięcie ”Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie 

miejscowości Sochocin”,  zadanie obejmuje ulicę Pułaskiego i Wolności na odcinku 

drogi  o długości 1, 172 km. Przetarg został ogłoszony w miesiącu sierpniu. 

( plan wydatków  na przedsięwzięcie 500  952 zł) 

 Przedsięwzięcie „rozwój  szkolnej infrastruktury sportowej w gminie Sochocin”, na 

realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji  zadania -1 269 950 zł. 

Plan na 2018 rok to kwota 548 000 zł. 

W 2018 roku zostanie wykonane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej  

w Kołozębiu.  

 Przedsięwzięcie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” 

 Przetarg  został ogłoszony w sierpniu br. (plan wydatków na przedsięwzięcie 400 000 

zł.) 

 Przedsięwzięcie „Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo –Żelechy”.  

W 2017 roku przystąpiono do opracowania dokumentacji.  

W styczniu br. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Płońsku  

o wydanie pozwolenia na przebudowę dróg gminnych nr 301142W w Żelechach i nr 

301144W  w Żelechach i Milewie.  

W lipcu br. otrzymaliśmy decyzję zatwierdzającą projekt budowlany na przebudowę 

powyższych dróg. We wrześniu zostanie złożony wniosek do Wojewody 

Mazowieckiego o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w ramach Programu 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Koszt 

realizacji zgodnie  z kosztorysem z listopada 2017 r. wynosi 2 433 847zł. 

 Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo – Kuchary Królewskie”. 

Zostanie przeprowadzone zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji 

projektowej w ramach ZRID ( zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) 

(plan wydatków na przedsięwzięcie 25 000 zł.) 

         W wieloletniej prognozie finansowej nie przekroczono limitów  

         określonych w wykazie przedsięwzięć. 

 

VI. Wykonanie planu finansowego  za I półrocze  2018 roku Gminnego Ośrodka Kultury 

przedstawia się następująco: 

 przychody  zrealizowano w 59%, 
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 koszty ogółem zrealizowano w 59% . 

 

VII. W Gminnej Bibliotece Publicznej plan finansowy  wykonano w sposób następujący: 

 przychody zrealizowano w 63%, 

 koszty ogółem zrealizowano w 59%. 

 

Panie Przewodniczący!  

Wysoka Rado! 

 

Bardzo Państwu dziękuję za podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących budżetu gminy, 

które pozwalają realizować planowane inwestycje i wykonywać zadania bieżące dla dobra 

naszej gminy i mieszkańców. 

Dziękuję za uwagę”. 

 

Pan Przewodniczący podziękował i zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania do 

Pana Wójta 

 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna zwróciła się z zapytaniem odnośnie promocji gminy. 

Ile wyniosły wydatki gminy na organizację Dni Sochocina? 

 

Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy poprosił o odpowiedź Panią Skarbnik. 

 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy poinformowała, że wydatki na Dni 

Sochocina poniesione przez Urząd Gminy to kwota 69 714,77 zł. Najwyższe z nich to 

organizacja imprezy plenerowej (catering, ochrona) – kwota 28 871,70 zł, opłata za koncert 

zespołu – 30 000 zł, 3 690 zł opłata ZAIKS i pozostałe drobne typu artykuły spożywcze, 

napoje, worki na śmieci i inne, łączna kwota 69  714,77 zł.” 

 

Pan Wacław Rutkowski – Radny zwrócił się z zapytaniem odnośnie drogi w Kondrajcu. 

Czy to będzie od drogi powiatowej w kierunku Kuchar Żydowskich od Sochocina 

uregulowanie gruntów od wspólnoty? 

 

Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy poinformował, że miało być zrobione pół 

kilometra tej drogi. Okazało się, że gmina nie jest właścicielem. Teraz trzeba zrobić od razu 
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projekt na cały kilometr. Zrobienie pełnej dokumentacji długo trwa. Wójt podsumował, że to 

chodzi o drogę od lasów wspólnotowych w Sochocinie w stronę Kuchar Królewskich. 

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 6 porządku 

obrad „Dyskusja”.            

Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem 

dotyczącym założenia lamp w Pruszkowie. Zapytał dlaczego umowa jest podpisana na dwie 

lampy skoro miały być 3? 

Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy poinformował, że musiało to zostać rozłożone na 

kilka wiosek. Na chwilę obecną będą dwie lampy.  

Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem odnośnie 

wykonania wydatków na 2018 rok. Na Milewo jest 14 872 zł, czy to będzie w tym roku 

zrealizowane, bo do tej pory nie było żadnych prac przy drogach w Milewie? 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała: „Te wydatki są w paragrafie 

inwestycyjnym. Ponieważ i tak gmina w całości sfinansuje środkami własnymi koszty 

projektu, także to było wszystko zapłacone. Padła propozycja Pana Wójta żeby przeznaczyć 

na bieżące remonty, żebyście państwo w ramach tych środków wykorzystali te środki w tym 

roku. A jeszcze jest czas na zmianę przeznaczenia. Żeby one nie były zamrożone, żeby można 

je było wykorzystać”. 

Pan Andrzej Romatowski - Wójt Gminy poinformował, że w Milewie trzeba zrobić 

zebranie sołeckie ponieważ do końca września są ustalenia do wykorzystania funduszu 

sołeckiego na przyszły rok, ale jednocześnie można zmienić zakres funduszu sołeckiego  

z tego roku.  

Ad – 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                         

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

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin oraz w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok. 
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Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz  

z uzasadnieniem. (Dokładna wypowiedź 46:11 – 49:50 nagranie 

http://www.sochocin.pl/aktualnosci/komunikaty/xxxiv-sesja-rady-gminy-sochocin-29-08-

2018r-wideorelacja-1108/) 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin: 

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

Radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwale nadano Nr XXXIV/263/2018 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Sochocin na 2018 rok. 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwale nadano nr XXXIV/264/2018 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały 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 Kadr, Oświaty i Spraw 

Organizacyjnych przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Wyniki głosowania projektu uchwały 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. 

 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 
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Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwale nadano nr XXXIV/265/2018 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.  

Pan Dariusz Wiśniewski - Inspektor ds. inwestycji przedstawił projekt uchwały wraz                    

z uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  

Uchwale nadano nr XXXIV/266/2018 

 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 8 

porządku obrad „Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje radnych                

z poprzedniej sesji”. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poinformował, że odpowiedź na interpelację  

z poprzedniej sesji została przekazana Panu Przewodniczącemu Wincentowi Stańczak. 

 

Ad – 9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 9 

porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”. 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym stawek 

taryfowych za wodę i za ścieki. Czy są ustalone nowe stawki? 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił o odpowiedź Panią Izabelę Delurę, 

ponieważ wnioski były składane przez Gminny Zakład Komunalny. 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego poinformowała, że do 30 

marca był złożony pierwszy wniosek na ustalenie taryfy odnośnie wysokości kwoty na wodę  

i ścieki. Przekazała, że Zakład dostał odmowne pismo z Wód Polskich gdzie uzasadnieniem 

była zbyt wysoka podwyżka na ścieki w porównaniu z ceną obecną. Do 31 maja Gminny 
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Zakład Komunalny miał termin złożenia korekty tego wniosku. Na dzień 1 lipca powinna być 

ustalona nowa taryfa. Niestety z powodu dużej ilości wniosków korygowanych wniosek jest 

jeszcze w fazie rozpatrywania. Następnie przedstawiła jak wyglądała propozycja 

wcześniejsza, jaka jest obecna sytuacja i co wniesiono. Powiedziała co następuje: „Jeżeli 

chodzi o wodę na dzień dzisiejszy mamy stawkę 2,85 zł plus 1,50 zł kwota abonamentowa. 

Jeżeli chodzi o odbiór ścieków jest to kwota 4,78 zł netto. Taryfa przedstawiona pierwotnie: 

odbiór wody – 2,92 zł plus opłata abonamentowa 5 zł. Korekta jaką przedstawiliśmy była to 

kwota 2,82 zł i opłata abonamentowa w wysokości 2 zł. To byłaby taryfa, która by 

obowiązywała do 30 czerwca 2019 roku. Jeżeli chodzi o taryfy od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 

2020 roku: pierwszy wniosek opiewał na kwotę 2,96 zł za m³ wody plus 5 zł abonamentu. 

Nasza kwota to była 3,34 zł plus 2 zł abonamentu, więc abonament jest mniejszy. Jeżeli 

chodzi o stawkę wody od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku – kwota 3,03 zł plus 5 

zł abonamentu, drugi wniosek jest na 3,88 zł plus 2 zł abonamentu. Jeżeli chodzi o ścieki. Na 

dzień dzisiejszy jest to kwota netto 4,78 zł. Kwota według taryfy, która była złożona w marcu 

obowiązywałaby do 30 czerwca 2019 roku – 9,09 zł plus 5 zł abonamentu. Z naszej strony 

byłoby to 10,72 zł. Taryfa, która by obowiązywała od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 

roku według pierwszego wniosku byłoby to 10,03 zł plus 5 zł abonamentu, drugi wniosek 

wykazał kwotę 13 zł. Taryfa, która by obowiązywała od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 

2021 roku kwota 10,44 zł plus 5 zł abonamentu. Druga taryfa, która była składana w ramach 

korekty była to kwota 16,05 zł. To była tylko propozycja jaką przedstawił Zakład dla Wód 

Polskich, a głównym taryfikatorem są Wody Polskie. Więc Wody Polskie po zbadaniu 

naszego wniosku prześlą nam decyzję jaka taryfa będzie obowiązywała na terenie Gminy 

Sochocin.” 

Pani Jolanta Kochanowska – Radna przekazała, że to będzie prawie 100 % zwyżki. 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego powiedziała: „Tak, ale 

rozmawialiśmy z Panem Wójtem i Panią Skarbnik i wiem, że będą planowane dopłaty dla 

mieszkańców żeby nie były odczuwalne wysokości podwyżki”. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy poinformowała, że Pani Prezes podała 

taryfy ogółem. Pierwotne zostały podane w rozbiciu na taryfę plus abonament miesięczny, 

natomiast te po korekcie zostały podane przez Panią Prezes łącznie. Stąd te wysokie kwoty. 

Poprosiła Panią Delurę, aby szczegółowo wyjaśniła temat. 
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Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego poinformowała, że jeżeli 

chodzi o wniosek, który był złożony jako pierwszy w miesiącu marcu to była kwota 9,06 zł za 

m³ plus 5 zł abonamentu netto. Drugi wniosek - kwota 10,72 zł w tym 5 zł abonamentu. 

Podsumowując pierwszy wniosek opiewał na kwotę 14,06 zł, natomiast drugi na kwotę 10,72 

zł. 

Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem co jest 

przyczyną tak drastycznej podwyżki? 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego przekazała, że Wody 

Polskie jako taryfikator wyceniają jaką będziemy mieli taryfę na odbiór ścieków  

i dostarczanie wody. Obowiązywać to będzie na terenie całej Polski, nie tylko na terenie 

gminy Sochocin. Pani Prezes poinformowała, że są gotowe szablony dostarczane przez Wody 

Polskie, na podstawie których wypełnia się wniosek. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy poinformowała, że zaproponowana taryfa 

na ścieki wynosi ponad 6 zł , a nie 10 zł. Jeżeli chodzi o wodę – zaproponowana taryfa za 

cenę wody jest 3 gr. niższa niż obecnie. 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego poinformowała, że jest 

obowiązek złożenia prognozy na 3 lat do Wód Polskich. Najważniejszy jest pierwszy rok.  

W drugim roku Wójt Gminy jak również Gminny Zakład Komunalny może wystąpić  

o korektę tych taryf. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział co następuje: „Z tego co się orientuję 

to ceny wody i ścieków zostaną na tym samym poziomie”. 

Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem kto  

i dlaczego ustalił takie wysokie taryfy? Poinformował, że można było nic nie zmieniać  

i wysłać ceny jakie obowiązywały do tej pory. 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego powiedziała co następuje: 

„Te kwoty nie były wymyślone przez Wójta ani przez Zakład. W pierwszej wersji w dużej 

mierze była pokazana sytuacja naszego Zakładu jako ujęcia, oczyszczalni żeby te kwoty były 

większe. Ale teraz robiliśmy wszystko żeby to zmniejszyć. My podstawiamy tylko liczby, jest 

gotowy schemat z Wód Polskich. To Wody Polskie są głównym Taryfikatorem i to oni ustalą 

nam cenę wody. Wcześniej ustalała Rada Gminy”.  
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy przekazał, że ceny są ustalane według schematu. 

W pierwszym roku ceny będą podobne jak były. W następnym roku Zakład lub Wójt Gminy 

może złożyć korektę żeby cenę obniżyć. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zwrócił się z zapytaniem czy ilość odbiorców 

zarówno wody jak i ścieków ma wpływ na późniejsze negocjacje? 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że ilość przyłączy na pewno 

wpłynie pozytywnie na zmniejszenie ceny. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zwrócił się z zapytaniem czy są dane żeby porównać 

jak to wygląda w gminach ościennych? 

Pani Izabela Delura – Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego odpowiedziała: „Nie, nie 

wiem jakie będą nasze taryfy więc nie mamy z czym porównywać. Jak będziemy mieli 

ustaloną taryfę to przygotuję zestawienie porównawcze z innymi gminami. 

 

Ad-10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV 

Sesji Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XXXIV Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu 

za uwagę.” 
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