
RADA GMI]\-Y SOCHOCIN
ul. GuzikarzY 9

09-110 Sochocin
Protok6l Nr XXI/2020

z XXI Sesji Rady Gminy Sochocin

z dnia 30 listopada 2020 roku
odbytej w sali narad Urzgdu Gminy Sochocin orazz pomocrl aplikacji Microsoft Teams

pod przewodnictwem Pana Stanislawa Kwiatkowskiego
- Przewodnicz4cego Rady Gminy

Obrady rozpoczgto o godz. 11.00 zakoirczono o godz. 11.50

Stan Radnych - 15, obecnych - 14

Ad-l
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gmiwrym oraz

art. 15 zzx o szczeg6lnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID-l9, inny chor6b zakafinych oraz wywolanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. 2020 poz.374) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady

Gminy - otworzyl )(XI Sesjg Rady Gminy Sochocin VIII kadencji samorz4du gminnego.

Kolejno odczytat listg radnych,kt6rzypotwierdzali swoj4 obecnoS6 nastgpnie stwierdzil, 2e w

Sesji uczestniczy 14 Radnych, co stanowi quorum wladne do podejmowania prawomocnych

uchwal.

Nastgpnie powital wszystkich obecnych ta sesji (wg. list obecnoSci stanowiqcych

dokumentacjq sprawy O. 0002. 8.2020).

Proponow any porzqdek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocno5ci obrad.

2. Przedstawienie porz4dku obrad.

3. Informacja W6jta o dzialaniach migdrysesyjnych.

_4. Wyst4pienie zaproszonych go5ci.

5. Podjgcie uchwal:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwaly budZetowej Gminy Sochocin na2020 rok;
3) w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci obowiqzuj4cych na

terenie gniny Sochocin;
4) w sprawie obniZenia ceny sprzedazy drewna do cel6w wymiaru podatku leSnego na rok

202t;
5) w sprawie obniZenia ceny skupu Zfiado ce16w wymiaru podatku rolnego na rok 2021;
6) zmieniajqca uchwalg nrXU89l2008 w sprawie uchwalenia statutu gniny;
7) w sprawie zmiany statutu Gminnego OSrodka Kultury w Sochocinie;
8) w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie;



9) w sprawie zmiarLy statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie;
10)w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzewtego Gminy Sochocin dla teren6w w granicach administracyjnych wsi
Bolgcin, Ciemniewo, Budy, Drohdlyn, Gromadzyn, Idzikowice, Jgdrzejewo, Koloz4b,
Niewikla, Pruszkowo, Slepowrony;

1 1) w sprawie nadania rLazwy ulicy w Sochocinie;
12) w sprawie nadania nazwy placu w Sochocinie;

13) w sprawie wyznaczerLia obszaru i granic aglomeracji Sochocin;
14) w sprawie przyst4pienia Gminy Sochocin do wykonywania dzialalno6ci w zakresie
uslug telekomunikacyjnych;
15) w sprawie przyjgcia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Sochocin z
organizaqamipozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie na 2021rok.

6, Zaml<nigcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Sochocin.

Ad -2
Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Gminy przeszedl do punktu

2 porzqdku obrad ,,Przedstawienie porz4dku obrad", Zapytal, czy ktoS chcialby zabrai glos

w sprawie porz4dku obrad.

Nie bylo pytan.

Ad -3
Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz1cy Rady Gminy przeszedl do punktu
3 porz4dku obrad,,Informacja W6jta o dzialaniach migdzysesyjnych."

,, Panie, Panowie Radni

Rady Gminy Sochocin

Informacja o dzialalnoSci migdrysesyjnej W6jta Gminy Sochocin przygotowan4 na Sesjg
Rady Gminy Sochocin w dniu 30 listopada2020 roku.
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W informacji migdzysesyjnej przedstawiono najwazniejsze dzialania podejmowane w celu

rcalizacji zadafi biezqcych i inwestycyjnych od dnia 19 sierpnia 2020 roku do dnia
26 listopada2020 roku.

Uchwaly podjgte na sesji Rady Gminy Sochocin w dniu 19 sierpnia oraznanadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Sochocin w dniu 10 wrze6niabiehqcegoroku zostalyprzekazane do organ6w

nadzoru zgodnie z obowi1zuj4cymi przepisami prawa oraz do kom6rek merytorycznych

Urzgdu Gminy w celu ich realizacji.

1. Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy Sochocin w czasie epidemii
koronawirusa rrCowid-l9".

. Urzqd Gminy Sochocin i Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie

funkcjonuje wedl,ug ustalonych zasad pracy w czasie epidemii.

Od 2l puldzierrika do 4 grudnia biez4cego roku pracownicy wykonuj4 zadania

w systemie hybrydowym na podstawie zawartych porozumieri.

Zadania wlasne grniny i zlecone realizowane s4 zgodnie z obowi4zulqcymi przepisami prawa,

termino wo i b ez zakJ6 cen.

Sprawy dotyczqce przedsigbiorc6w, rolnik6w i mieszkaric6w, kt6rzy znalelli sig trudnej

sytuacji zalatwiane s4 bez zbgdnej zwloki.

o Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej w Sochocinie w ramach rzQdowego programu

,,Wspieraj Seniora" udziela pomocy osobom starszyrn i samotnym.

W celu udzielenia pomocy potrzebuj4cym w ramach wyhej wymienionego programu nale?y

zadzwonil na infolinig - numer (22) 505 11 11 lub do Gminnego OSrodka Pomocy

w Sochocinie - numer telefonu: 530 006 733 - pracownik ustali potrzeby dotyczqce zakup6w
lub innej formy pomocy (naprzyklad: um6wienie wizfiy lekarskiej, wykupienie lek6w).

Gminny OSrodek Pomocy Spolecznej prosi aby Parfistwo Radni zglaszali osoby samotne,
kt6re potrzebuj4 pomocy.

W ramach rz4dowego programu ,,Posilek w szkole i w domu" otdil w zwiqzlot z natkq zdalnq
rodziny otrzymujqce pomoc w formie dozywiania dzieci w szkole otrzymajqzasilki celowe na
zakup ZywnoSci.



c Zgodnie z obowi4zuiqcymi przepisami prawa oSwiatowego uczniowie klas I-V[I
szk6l podstawowych ucz4 sig w trybie zdalnym.

Przedszkola i oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych pracuj4 stacjonarnie.

W zwiqzku ze zmieniaj4cq sig sytuacj4 zdrowotn4 spowodowan4 koronawirusem - Covid 19

stan funkcjonowania plac6wek odwiatowych ulega dynamicznym zmianom.

W Przedszkolu Samorz1dowym w Sochocinie w grupach dzieci 3 i 4 letnich zajgcia zostaly
zawieszone do 27 listopada.

o Od 7 listopada do 29 listopada weszly w Zycie ograniczenia dotyczqce dzialalno6ci
instytucji kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie jest zamknigta dla u2ytkownik6w. Bibliotekarze
pracuj4 hybrydowo. Utrzynywany jest staly kontakt z czytelnikami poprzez portal
spolecznoSciowy ,,Biblioteki" oraz mailowo udostgpniane s4 czytelnikom e-booki na
platformie,,LEGIMI".

W Gminnym OSrodku Kultury wszystkie zalgcia artystyczne prowadzone sQ w trybie zdalnym.
Pracownicy administracji i obslugi pracuj 4 stacjonarnie.
W dniu 22listopada odbyt sig koncert online II edycji Southem Rock nad Wkr4 zorganizowany
przez GOK.

2. Najwa2niejsze wykonywane zadania bie24ce:

. w pa1dzierniku biehqcego roku rolnicy posiadaj4cy grunty rolne na terenie gminy
Sochocin otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napgdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej - wyplacono 248 rolnikom lqcznq kwotg
w wysokoSci 197 198,88 zN.,

. w listopadzie 2020 roku zostalazehrana IV rata podatk6w lokalnych przez soltys6w,

o w miesi4cach sierpieri - pa1dziemik wystawiono 156 decyzji wymiarowych
na podstawie zawiadomieri o zmianachw ewidencji grunt6w i budynk6w ze Starostwa
Powiatowego w Plorisku,

o 23 pu|dziemika odblo sig uroczy ste przekazanie nowo zakupionego uZywanego
Sredniego samochodu straZackiego STAR dla jednostki OSP w Sochocinie oraz Lublina
III bgd4cego na stanie OSP w Sochocinie dla OSP w Slepowronach. W6z strazacki
marki STAR zakupiono od OSP w Toporze zakwotg 165 000 zl.



. trwa akcja inwentaryzacji kotl6w i system6w grzewczych w celu zidentyfikowania
potrzeb mieszkaric6w w zakresie wymiany 2r6del ciqla na ekologiczne
i niskoemisyjne,

o od 1 wrzeSnia do 30 listopada bieLqcego roku przeprowadzany jest powszechny spis

rolny,

o gmina Sochocin bierze udzial w projekcie o nazwie ,,pod bial.o-czerwon4", kt6ry
zahJada sfinansowanieprzezrzqdRzecz.ypospolitej Polskiej zakupu maszt6w i flag dla
grnin. Warunkiem jest wzigcie udziafu (w formie glosowania) co najmniej 100

mieszkaric6w.

Do dnia 23 listopada w projekcie glosowalo okolo 150 mieszkaric6w gniny Sochocin,
glosowanie trwa do 31 grudnia biez4cego roku. Lista gmin zakwalifikowanych
w projekcie bgdzie opublikowana do 3l stycznia 2021 roku.

o gmina Sochocin we wsp6lpracy z Agencj4 Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
wspieraj4c lokalnych przedsigbiorc6w zagospodarowala 250 doniczek z kwiatami
chryzarrtem (w zwiqzlot z zarrrkrrigciem cmentarzy w dniach 3Tpuildziemika - 2

listopada biehqcego roku). Kwiaty przeznaczono na dekoracjg pomnik6w, ulic,
skwer6w i instytucji publicznych,

o trwa akcja zbi6rki nakrgtek plastikowych, pieni4dz e z ich sprzedaly przeznaczane sQ na
pomoc osobom potrzebuj4cym.

3. Prace zwiqzane z przebudow4 i remontami dr6g gminnych.

Wykonano:

o remont i przebudowg chodnika na ulicy Ploriskiej w Sochocinie,

o monta? przepust6w i ustawienie pionowych znak6w drogowych w ramach przebudowy
drogi gminnq w Zelechach,

. remont pokladu jezdnego mostu rLarzece Raci4znicy w Koliszewie.

4. Prace zwiqzanezbieilqcym utrzymaniem dr6g gminnych.

Wykonano:

o r6wnanie nawierzchni dr6g gminnych,

o koszenie trawy i wycinanie krzew6w na poboczach dr6g gminnych,



o utwardzenie destruktem nawierzchni drogi gminnej w Budach Gutarzewskich,

o zamontowanie lamp solarnych w Zelechachi w Smardzewie.

5. Prace zwi4zane zreahza,cj4 przedsigwzig(,w ramach funduszu soleckiego.

Wykonano:

o utwardzenie destruktem nawierzchni drogi gminnej w Budach Gutarzewskich,
o utwardzenie destruktem nawierzchni drogi gminnej w Kolozgbiu,
o remont ( Zwirowanie) nawierzchni drogi gminnej w Kucharach Kr6lewskich,

o remont drogi gminnej w DroZdlynie,

. uporzqdkowanie dzialki gruntowei ( wycigcie krzew6w) w Bolgcinie,

o montaz progu zwalniaiqcego w Bielach,

o instalacja lamp solarnych oraz kartery w Sochocinie - Rynek oraz na ulicach:

Akacjowa, Mita i Magazynowa.Powy2sze przedsigwzigciebylo zrealizowaner6wniez

dzigki pozyskaniu Srodk6w finansowych z,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji

Solectw Mazowsze 2020".

6. Poziom zaawansowania realizacji zadarfi inwestycyjnych przedstawia sig nastgpuj4co:

o Zadanie o nazwie,,Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowoSci Zelechy"
polegaj4ce na wykonaniu nawierzcltni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz
z podbudow 4 z l<ruszywa lamanego.

DtugoS6 odcinka do przebudowy - 930 m.,

SzerokoS6 nawierzchni jezdni - 5,00 m.,

Pobocza obustronne szerokoSci - 0,75 m.

Wykonawcqzadaniabylo Przedsigbiorstwo Transportowo-Handlowe ,,WAPNOPOL" za

kwotg 439 997,27 zl

Zadanie zostalo zr ealizow ane.
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Nawyzej wymienionezadanie gmina Sochocin otrzymaladofinansowanieze Srodk6w budzetu

Wojew6dztwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dr6g dojazdowych do

grunt6w rolnych w wysokoSci 150 000,00 zl, W dniu 26 puldziernika zostal.a ztohona
dokumenta cja r ozliczeniowa, kt6rq pozytywnie zweryfi kowano.

o Zadanie o nazwie,,Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowoSci Milewo"
polegaj4ce na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wrM
z podbudow4 z destruktu.

DtugoS6 odcinka do przebudowy - 920 m.,

SzerokoS6 nawierzchni jezdni - 5,00 m.,

Pobocza obustronne szerokoSci - 0,75 m.

Gl6wnym Wykonawcq zadania jest Lider - Przedsigbiorstwo Budowy Dr6g i Most6w
Sp. z o. o Mirisk Mazowiecki, Partner - ,,ALTOR" Sp. z o.o. zakwotg 409 243,85 zl.

W ramach wyzej wymienionego zadania wykonywane jest odwodnieniewrazprzepustami pod

zjazdamiprzez F.H.U. Antosik za kwotg 87 071,70 zl.

Zadanie realizowane jest w ramach Rz4dowego Wsparcia Inwestycji Lokalnych.
WysokoS6 wsparcia to kwota 500 000,00 zl.

Termin realizacji zadania 30 listopada 2020 r.

o Zadanie pn.: Zwigkszenie oferty rekreacyjnej dla mieszkafc6w i turyst6w poprzez

budowg ekologicznej wiaty rowerowej wyposazonej w panel fotowoltaiczny ze stacj4

naprawy rower6w (Stacja BikeStop) z fu*cjq zasilania telefon6w kom6rkowych,
tablet6w i laptop6w".

Wiata rowerowa zostala wyposazona r6wnieZ w turystyczn4 mapg gniny na kt6rej
zamieszczono najwazniejsze atrakcje turystyczne gniny.

WartoS6 inwestycji to kwota 50 000,00 zl.

Na zadanie gmina Sochocin otrzymaLapomoc finansow4 w wysoko5ci29 250,00 zN.

w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich nalata20l4-2020 -. Lokalna Grupa

D zialania - P r zy j azne M azow sz e

Wklad wlasny gniny wynosi 20 500,00 zl

Wykonawc4zadaniabyla firma W&K Spectrum sp. z o. o.

W miesi4cu listopadzie zadanie zostalo zakohczone.

do
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o Zadanie o nazwie ,,Demontaz, odbi6r, transport iutylizaqa wyrob6w zawierajqcych
azbest z terenu gniny Sochocin w 2020 roku - etap V".

Zadanie zostalo zrealizowaneprzezREVOL Sp. z o. o. sp. k.

Koszt calkowity zadania wyni6sl -26 931,76 zl.

Wklad wlasny gniny wyni6st - 4 606,16 zl.

Dofinansowanie z Wojew6dzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Srodowiska
w Warszawie wlmosi 22 325,60 zL.

W ramach zadania zostalo odebranych 55,464 Mg(tony) odpad6w azbestowych.

o Zadanie o nazwie ,,Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. ZakoScielna)

w miejscowoSci Sochocin, gmina Sochocin".

Zadanie jest w trakcie realizacjiprzez Gminny Zaldad Komunalny sp. z o. o. w Sochocinie.

Zadanie ze wzglgdu na du?y koszt realizacji zostalo podzielone na II etapy.

o W dniu24 wrzeSnia bieZqcego roku zostaly zlohone 2 wnioski w sprawie pozyskania
Srodk6w finansowych z Funduszu PrzeciwdziaLaniacovlD-lg dla gmin i powiat6w w
ramach Rz4dowego Wsparcia Inwestycji Lokalnych.

I wniosek na zadanie o nazwie: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowoSci
Zelechy" (dtugoSi do przebudowy drogi w II etapie wynosi 0,86 km).

Kwota wnioskowanych Srodk6w 678 041,66 zL - 100 %6 zadania.

II wniosek na zadanie o nazwie: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 301140W w miejscowoSci
Drohd?yrr" (dlugoS6 do przebudowy drogi wynosi 1 km).

Kwota wnioskowanych Srodk6w 850 2|l,2g zl- lO0 %o zadania.

W informacji migdzysesyjnej przedstawiono najwa2niejsze dzialaniapodejmowane od

od dnia 19 sierpnia 2020 roku do dnia 23 listopad a 2020 roku, w przlpadku potrzeby bardziej
szczeg6lowych informacji proszg o kontakt telefoniczny. "
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Ad-4

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy przeszedL do punktu 4

porz4dku obrad ,, Wyst4pienie zaproszonych goSci".

Nie byto wyst4pieri.

Ad-5

1) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Gminy przeszedl do punktu 5

porz4dku obrad ,,Podjgcie uchwal" i poddat pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie zmiany

Wieloletni ej Pro gnozy Finansowej Gminy S ocho cin.

Wvniki glosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil. ze uchwala zostala przyjgta jednogloSnie.

Uchwale nadano nr XXI/155/2020.

2) Nastgpnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Gminy poddat pod

glosowanie projekt uchwaty w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na2020

rok.

Wyniki glosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodniczqclz Rady Gminy stwierdzil. 2e uchwala zostala przyjEta jednoglo6nie. Uchwale

nadano nr XXI/1.56/2020.

3) Nastgpnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Gminy poddat pod

glosowanie projekt uchwaly w sprawie okreSlenia wysokoSci stawek podatku od nieruchomoSci

obowipuj4cych na terenie gniny Sochocin.

Pani Anna Renata Giranowska - Radna zapytala od ilu lat nie podnosimy podatk6w.

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziala,2e w ubieglym roku zostaly

podniesione minimalnie od2014 roku nie byly podnoszone.

Pani Anna Renata Giranowska - Radna podsumowaLa,2e jezeli podatki nie s4 podnoszone

to dotacje do budzetu wplywaj4 mniejsze.



Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziala,2e to nie chodzi o dotacje a

o czgSd subwencji og6lnej, kt6ra wyliczana jest algorytmem.

Pani Anna Renata Giranowska - Radna podsumowala, 2e nie podwyzszajqc podatk6w

tracimy na wplywach do budZetu grniny.

Wvniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 13. ".przeciw" - 1. ..wstrzymal sig od elosu" - 0.

Przewodniczqcy Rady Gminv stwierdzil. 2e uchwala zostala przlrjgta wigkszoSciq glos6w.

Uchwale nadano nr XXI/157/2020.

4) Nastgpnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal pod

glosowanie projekt uchwaly w sprawie obnizenia ceny sprzedazy drewna do cel6w wymiaru

podatku le6nego na rok 2021.

Wvniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ""2a" - 13. ."przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od qlosu" - l.

5) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal pod glosowanie

projekt uchwaly w sprawie obniZenia ceny skupu tyta do cel6w wymiaru podatku rolnego na

rok202l.

Wvniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 13" ..przeciw" - 0. ..wstrzlmal sig od glosu" - l.

6) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie

projekt uchwaly zmieniajqca uchwalg nrXV89l2008 w sprawie uchwalenia statutu gniny.

Wvniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ."2a" - 14. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od glosu,, - 0.

Przewodnicz4cv Radv Gminy stwierdzil. 2e uchwala zostala przlrjgta jednogloSnie.

Uchwale nadano nr XXI/160/2020.

Uchwale nadano nr XXI/158/2020.

Uchwale nadano nr XXI/159/2020.
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7) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie

projekt uchwaly w sprawie zmiany statutu Gminnego OSrodka Kultury w Sochocinie

Wvniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ..przeciw" - 0. ".wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodnicz4cy Rady Gminy stwierdzil. 2e uchwala zostala przyjgta jednogloSnie.

Uchwale nadano nr XXI/161/2020.

8) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie

projekt uchwaly w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie.

Wvniki slosowania:

Glosowato 14 Radnych: ""2a" - 14. ..przeciw" - 0" ..wstrzymal sig od elosu" - 0.

Przewodnicz?cy Rady Gmin), stwierdzil. ze uchwala zostala przyjgta jednogloSnie.

Uchwale nadano nr XXI/162I2020.

9) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Gminy poddat pod glosowanie

projekt uchwaly w sprawie zmiany statutu Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w
Sochocinie.

Wvniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ."przeciw" - 0. ..wstrz}rmal sig od glosu" - 0.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil. ze uchwala zostala przyjgta jednogloSnie.

Uchwale nadano nr XXI/163/2020.

10) Nastgpnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal pod

glosowanie projekt uchwaly w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin dla teren6w w granicach

administracyjnych wsi Bolgcin, Ciemniewo Budy, Drold?yn, Gromadzyn, Idzikowice,
J gdrzej ewo, Kol.ozqb, Niewikla, Pruszkowo, S lepowrony.

Pan Dariusz Kujawski - Radny zapytaN w jaki spos6b bgdzie o$aszana uchwala, jakbgdzie
podana do publicznej wiadomoSci i do kiedy bgdzie molna sklada6 wnioski.
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Pan Jerzy Ryziriski - W6jt Gminy odpowiedzial,hejest to kolejna uchwala z cyklu tak jak
poprzednie bgdzie ogloszona w dzienniku urzgdowym oraz fia stronie internetowej urzgdu
bgdzie podana informacja dot. Terminu skladania wniosk6w.

Pan Dariusz Kujawski - Radny poprosil aby informacjazostalaprzekazanado Soltys6w wsi.

Pan Waclaw Rutkowski - Radny zapytal czy wszystkie uchwal dot. tematyki planu
zagospodarowania przestrzenrrego bgdq razem procedowane.

Pan Jerzy Ryzirfiski - W6jt Gminy odpowiedzial, ze procedowanie bgdzie przebiegalo
osobno, obszar gniny zostal. podzielony na cztery sektory, aby prace przebiegaly sprawniej.

Wyniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ..przeciw" - 0. ".wstrzJ,rmal sig od glosu" - 0.

Przewodnicz4cy Rady Gminv stwierdzil. ze uchwala zostala przldgta jednoqlodnie.

Uchwale nadano nr XXI/164I2020.

11) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal pod glosowanie
projekt uchwaly w sprawie nadania nazwy ulicy w Sochocinie.

Pan Waclaw Rutkowski - Radny zglosil uwagg, ze Radni nic zostali poinformowani
o zamiarzenadanianazwy ulicy w Sochocinie.

Pan Jerzy Ryzirftski - W6jt Gminy odpowiedziat,2e jestto przeoczenie ale w materialach na
sesjg zostal przekazany Radnym projekt uchwaly wrazz uzasadnieniem.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy - poinformowal, Ze wplynql
r6wnie? wniosek od mieszkaric6w z proSb4 o nadanie nazwy placu w Sochocinie.
Pruewodniczqcy mohe udostgpni6 treS6 wniosku ale nie moZe udostgpni6 danych adresowych
os6b skladaj qcych wniosek ze wzglgdu na przepisy o ochronie danych osobowych.

Pani Jolanta Kochanowska - Radna zapfiala ile os6b wnioskowalo o nadanie nazwy ulicy
i placu w Sochocinie. Ile os6b, domostw jest umieszczonych na nowej ulicy KoScielnej i czy to
bgdzie powodowalo zmiany dla mieszkaric6w tej ulicy.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy - odpowiedzial,2e wniosek
podpisalo 39 os6b solectwa. Przy nowej ulicy zamieszczona jest plebania oraz budynki
gospodarcze.

Pani Anna Giranowska - Radna poinformow ala,2e wniosek mieszkaric6w nie byl omawiany
na Komisjach Rady Gminy ale sytuacja zwiqzana z pandemiq,jest trudna i spotkania radnych
w takiej sytuacji sq,ograniczone. Mieszkaricy zlo?yliwniosek o nadanie nazw ulicy orazplacu,
trzeba poprzel decyzjg mieszkaric6w taka jest ich wola. Nie mohna miei pretensji do W6jta i
Pana Przewodnicz4cego o zaistnial4 sytuacjg.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy - odpowiedzial,2e wszelkie
pisma kierowane do Rady Gminy znajdujqsig w biurze rady imohnasig z nimi zapoznal.

Pan Waclaw Rutkowski - Radny nie zglasza uwag do nazwy ulicy i placu tylko o braku
poinformowania Radnych o takim zarniarze.
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Wvniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 13. ."przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od glosu" - 1.

Przewodniczqcy Rady Gminv stwierdzil. 2e uchwala zostala przldgta wigkszoSciq glos6w.

Uchwale nadano nr XXI/165/2020.

12) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal pod glosowanie

projekt uchwaly w sprawie nadanianazwy placu w Sochocinie. '

Wyniki glosowania:

Gtosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od elosu" - 0.

Przewodniczqcy Radv Gminy stwierdzil. 2e uchwala zostala przyjgta jednoeloSnie.

Uchwale nadano nr XXI/166/2020.

13) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy poddat pod glosowanie
projekt uchwaly w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sochocin.

Pan Zbigniew Gontarek - Radny zglosil uwagi do mapy zal4czonej do projektu uchwaly.

Pan Jerzy Ryzirfiski - W6jt Gminy odpowiedzial, ze mapa dot. miejscowoSci Sochocin oraz

kanalizacji na terenie aglomeracji Sochocin.

Pan Dariusz Kujawski Radny -zapfial czy namapie jest przedstawione dopasowanie terenu
do obecnej kanalizacji, czy jestto zwigkszenie czy zmniejszenie terenu aglomeracji.

Pan Jerzy Ryzirfiski - W6jt Gminy odpowiedzial.,hejest to dopasowanie terenu do obecnej

kanalizacji i dot. zwigkszenia obszaru aglomeracji.

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Radna zapytaLa czy w przyszlym roku odbgdzie sig

ak<tualizacj a dokumentacj i na wo do ciqgi.

Pan Jerzy Ryzirfiski - W6jt Gminy odpowiedzial, Ze w przyszlym roku czgSd dokumentacji

zo stanie zaktualizow ana.

Wyniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ""przeciw" - 0. ".wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodnicz4cy Rady Gminv stwierdzil" 2e uchwala zostala przyjgta jednogloSnie.

U chw ale nadano nr XXI I 167 12020.
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14) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal pod glosowanie
projekt uchwaly w sprawie przystqpienia Gminy Sochocin do wykonywarna dzia\alnoSci w
zakresie usfug telekomunikacyjnych.

Pan Wincenty Starficzak - Radny zapytalna czympolegaj4 ustugi telekomunikacyjne.

Pan Jerzy Ryziriski - W6jt Gminy odpowiedzial.,2e usfuga dot. nieodplatnego dostgpu Wi-
Fi na terenie Gminy Sochocin.

Pan Radoslaw Dobrski - Radny zapytal czy takipunkt Wi -Fi mo2eby6 w Swietlicy wiejskiej
w Kolozgbiu.

Pan Jerzy Ryziriski - W6jt Gminy odpowiedzial,2e tak taki punk moZe by6 umieszczony w
Kolozgbiu.

Pan Waclaw Rutkowski - Radny poprosil, aby przy rozmieszczaniu punkt6w Wi - Fi brano
pod uwagg miejscowoSci gdzie zasigglnternetu jest najslabszy i tam zamieSci6 punkty Wi - Fi.

Pan Dariusz Kujawski - Radny zapytal czy byly rozmowy z ftm1, kt6ra badala zasigg
Internetu na terenie Gminy Sochocin.

Pan Jerzy Ryzirf,ski - W6jt Gminy odpowiedzial,2e nastgpnym krokiem bgdzie podpisanie

wstgpnej umowy z frm4, kt6ra bgdzie badala zasigg zaczynajqc od miejscowoSci Sochocin
nastgpnie w kolejnych miejscowoSciach gniny Sochocin.

Pan Slawomir Gwiazdowski - Radny zapytal czy jul wiadomo ile punkt6w bgdzie
rczmieszczonych na terenie Gminy Sochocin, oraz czy podpisanie umowy nie bgdzie
kolidowato z ewentualnym powigkszeniem liczby punkt6w Wi- Fi.

Pan Jerzy Ryzirhski - W6jt Gminy odpowiedzial,hejest to wstgpny etap wsp6lpracy.

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Radna zapytala czy podpisanie umowy nie
zablokuje dalszych krok6w np. sprawdzeniazasiEgu Internetu i czy jest to ta sama firma, kt6ra
uruchamiala Intemet w szkole w Sochocinie.

Pan Jerry Ryzitfiski - W6jt Gminy odpowiedzia\,2e nie jest to ta sama firma, patronat nad

tym projektem obj4l Urzqd, Marszalkowski Wojew 6dztw a Mazowieckiego.

Pan Dariusz Kujawski - Radny poprosil o przedstawienie Radnym analizy dostgpnoSci i
zasiggu Internetu na terenie Gminy Sochocin przez w/w firmg.

Pan Jerzy Ryzitflski - W6jt Gminy odpowiedzial, ze w grudniu na kolejnej Sesji Rady Gminy
om6wi ten temat odno6nie tego programu.

Pan Slawomir Gwiazdowski - Radny poprosil o udostepnienie Radnym dokumentacji przed
jej podpisaniem.

Pan Jerzy Ryzirf,ski - W6jt Gminy odpowiedzial,, 2e dokumentacja bgdzie udostgpniona
Radnyrn.

Wvniki slosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od qlosu" - 0.

Przewodnicz4cy Rady Gminv stwierdzil" 2e uchwala zostala przlujgta jednogloSnie.

Uchwale nadano nr XXI/168/2020.
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15) Pan Stanistraw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Gminy poddal pod glosowanie
projekt uchwaly w sprawie przyjgcia Rocznego Programu Wsp6lpracy Gminy Sochocin z
organizacjamipozarz1dowymi oraz innyrni podmiotami, o kt6rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci poZytku publicznego
i o wolontariacie na 2021rok.

Wyniki elosowania:

Glosowalo 14 Radnych: ..2a" - 14. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil. 2e uchwala zostala przfgta jednogloSnie.

Uchwale nadano nr XXI/169/2020.

Ad-6

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy

Gminy Sochocin slowami ,,Zamykam obrady XXI

uwagg".

Rady zamta$ obrady XXI Sesji Rady

Sesji Rady Gminy. Dzigkujg Paristwu za

dy

6wski

Protok6l soorzadzila:
'rv;"1ffi ,4ru*^c"+a'-\-

Nagranie video z XXI Sesji Rady Gminy Sochocin z dokladnymi wypowiedziami dostgpne na stronie Urzgdu

Gminy Sochocin https ://sochocin.pl/samorz ad/ nagrania-z-sesji/.
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