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Protokół Nr IV/2019 

z IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 23 stycznia 2019 roku 

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 zakończono 13.30  

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 IV Nadzwyczajną 

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 Państwa Radnych oraz Sołtysów, Wójta Gminy Sochocin, Radnych 

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

zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji.  

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu             

30 listopada 2018 roku. 

4. Przyjęcie protokołu Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu             

19 grudnia 2018 roku. 

5. Wystąpienie zaproszonych gości. 

6. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok; 

3) w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 

4) w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe; 



2 

 

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

stanowiącej własność Gminy Sochocin na okres do lat trzech;  

6) zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia statutu gminy; 

7) zmieniająca uchwałę nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r.              

w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin; 

8) w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Sochocin. 

7. Zamknięcie obrad IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin. 

 

Ad – 2 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                        

2 porządku obrad „Przyjęcie porządku obrad”. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych 

chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad. 

Nie było uwag. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne imienne porządek obrad.. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z Nr II/2018 z II Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 30 listopada 2018 roku.” 

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

protokołu. 

Nie było uwag. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

4 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku.” 

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

protokołu. 

Nie było uwag. 
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Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

5 porządku obrad „Wystąpienia zaproszonych gości”. Przewodniczący poinformował, że na 

Sesji obecny jest Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Płońsku (czyt. dalej PZD), który zabierze głos. 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

poinformował, że jeżeli chodzi o inwestycje na terenie gminy Sochocin to na ten rok 

zaplanowane są środki na uzyskiwanie dokumentacji z ZRID-u, zezwalającej na prowadzenie 

inwestycji drogowych- droga relacji Królewo- Miszewo, Joniec- Sobieski- Kołoząb, Kołoząb- 

Biele. W odniesieniu do samej dokumentacji jaka zostanie wykonana w tym roku to będą 

drogi Drożdżyn- Wycinki oraz Joniec-Sochocin do Kuchar Żydowskich.  Planuje się aby na 

drodze Joniec-Sochocin wykonać remont od odcinka przy stadionie gminnym do końca lasu. 

Będzie się to wiązało również z partycypacją kosztów gminy. 

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy poinformował, że wraz z panem Radosławem 

Wojkowskim będą na spotkaniu z Wicestarostą Krzysztofem Wrzesińskim, rozmawiać                   

o drogach powiatowych i udziale gminy w dokładaniu środków na ich remonty. Ostatnio 

potężne środki zostały przekazane z budżetu gminy na drogę powiatową w Smardzewie,                

a gmina ma swoje potrzeby również. Pan Wójt poinformował, że zależy mu na tym aby drogi 

powiatowe naprawiać przy jak najmniejszym udziale środków gminnych. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o interwencję                

w sprawie jednego wjazdu na posesję przy drodze powiatowej w Smardzewie, który jest 

niedokończony i źle wygląda. 

Nastąpiła dyskusja dotycząca odbioru drogi w Smardzewie. 

Pani Anna Renata Giranowska- Radna zwróciła się z zapytaniem czy jeżeli 

przygotowywana jest dokumentacja drogi Kołoząb-Biele to czy Gromadzyn również jest 

objęty. Zwróciła się również z prośbą o zebranie poboczy i usunięcie korzeni drzew                     

w miejscowości Biele, przez które pęka asfalt. 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

odpowiedział, że na te drogę dokumentacja jest przygotowana. Teraz trwają pracę nad 

realizacją inwestycji drogowej w tym miejscu. 
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Pani Lucyna Marianna Jankiewicz- Radna poinformowała, że na drodze relacji Sochocin- 

Kuchary Żydowskie powstał „lej”, pobocza są wysokie. Łatanie na niej dziur nic nie daje. 

Niszczą się samochody. 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

odpowiedział, że planuje się na ten newralgiczny odcinek położyć masę bitumiczną, którą 

następnie wykorzysta się przy kompleksowej inwestycji. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił uwagę na odcinek drogi powiatowej z Kondrajca 

do Karolinowa, gdzie również jej stan jest zły. Rowy są „pozawalane”.  Dodał, że takie 

łatanie dziur są „syzyfową pracą” bo efekt tego typu prac jest krótkotrwały. 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

odpowiedział, że w tym momencie jest to najszybsza metoda naprawy dróg. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny odniósł się do partycypowania kosztów gminy przy 

inwestycjach dróg powiatowych. W poprzedniej kadencji newralgiczny odcinek drogi 

powiatowej o długości 5 kilometrów zablokował inwestycje na drogach gminnych na około 

16 kilometrach. Jeżeli Powiat żąda 50% udziału środków od gminy, to jest to podział 

absolutnie niekorzystny dla Gminy. Gdyby ten stosunek był 70% Powiatu i 30% Gminy to 

byłoby to dla Gminy satysfakcjonujące. Radny zastanawia się, czy krótki odcinek np. do 

Kuchar nie zablokuje innych inwestycji gminnych. Zwrócił się do Pana Wójta z informacja             

o ważność w takiej sytuacji negocjacji, by było to z jak największą korzyścią dla Gminy. 

Zarządcą dróg powiatowych jest Powiat i to zadaniem Powiatu jest dbać o te drogi. 

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy poinformował, że będzie starał się negocjować, tak aby 

sprawa dbania o powiatowe drogi na terenie gminy była z korzyścią dla gminy Sochocin. 

Liczy na dobrą i sprawną współpracę z Powiatowym Zarządem Dróg w Płońsku. Pan Wójt 

zwrócił się z zapytaniem do Pana Radosława Wojkowskiego o plany związane                        

z modernizacją całej drogi powiatowej biegnącej przez Sochocin. 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

odpowiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Szkolną to będzie ją obejmował projekt przebudowy 

drogi Joniec – Sochocin. Drugi projekt obejmuje przebudowę mostu w Gutarzewie i w tym 

drogi dojazdowe- ujęto dojazdy od krajowej 50 przez Sochocin do miejscowości Kępa.               

W tym momencie PZD jest na etapie odbioru pozwolenia wodno prawnego i działania będą 

ukierunkowane aby uzyskać pozwolenie na budowę, by w tej kadencji tę inwestycję 

zrealizować. 

 



5 

 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym partycypowania gminy 

w kosztach projektowania dokumentacji. 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

odpowiedział, że całkowity koszt za dokumentację techniczną ponosi PZD, gdzie a ten cel 

zabezpieczono środki w budżecie. 

Pan Sławomir Gwiazdowski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym drogi relacji 

Pruszkowo- Ślepowrony, gdzie były przekazywane środki z funduszu sołeckiego z około                  

3 lat. Jak teraz wygląda sytuacja z tą drogą? 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

odpowiedział, że na tę drogę jest już wykonana dokumentacja i podziały. W tym roku zostaną 

podjęte działania by uzyskać decyzję z ZRID-u by te inwestycje w przyszłości wykonać. 

Pan Jakub Gburzyński- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym progów 

zwalniających w miejscowości Smardzewo, które są bardzo wysokie i zagrażają 

bezpieczeństwu poruszającym się po tej drodze, a w szczególności ciężkim sprzętem. Zwrócił 

się również z prośbą o zbicie poboczy przy drodze w miejscowości Kępa. 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

odpowiedział, że zwróci się z prośbą do Pani Agnieszki Goszczyńskiej ze Starostwa 

Powiatowego interwencję u wykonawcy tej drogi. Dodał, że projekt budowlany obejmował 

wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej, nie można ich zamienić na gumowe.             

W kwestii poboczy w Kępie Pan Radosław Wojkowski poinformował, że w tym roku będą 

podjęte prace w celu zebrania wysokich poboczy. 

Pan Zbigniew Stanisław Gontarek- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

newralgicznego odcinka drogi relacji Sochocin- Gutarzewo i wysokich poboczy. Po opadach 

deszczu na drodze tworzy się rzeka. Droga ta nie była remontowana od 40 lat i jej stan jest 

krytyczny. 

Pan Radosław Wojkowski- zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

odpowiedział, że w okresie zimowym działania PZD skupione są na łataniu dziur. W okresie 

wiosennym ruszą roboty- zbieranie poboczy. 

Nastąpiła dyskusja dotycząca braku przepustów na  nowej drodze powiatowej w Smardzewie 

oraz niszczenia dróg gminnych przez inwestorów i nadleśnictwo, które przewozi ciężki sprzęt 

i duży tonaż. 
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Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał m.in. z Luką Bartali, że będą 

obciążani kosztami naprawy w związku niszczeniem przez inwestorów dróg gminnych. 

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do pkt. 6 porządku 

obrad „Podjęcie uchwał”. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.  

Następnie poprosił   Pana Jerzego Ryzińskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

 

Wystąpienie 

Wójta Gminy Sochocin 

na Sesji Rady Gminy 

w dniu 23 stycznia 2019 roku 

- przedstawienie projektu  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin 

 

Panie Przewodniczący !  

Państwo Radni!  

Szanowni Państwo! 

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych  w materiałach na  dzisiejszą Sesję  Rady Gminy 

przekazaliśmy Państwu Radnym projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej.  

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej  został przedłożony Radzie Gminy Sochocin                   

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019-2034  czyli okres  spłaty zaciągniętych 

pożyczek  i kredytów oraz  planowanego wykupu obligacji. 

W załączniku nr 1  do przygotowanego projektu uchwały  przedstawione są  planowane 

dochody, wydatki a także rozchody. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące  w 2019 

roku przyjęto zgodnie z  uchwałą budżetową.  

Planowane  wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. W 2019 roku 

limit wydatków  bieżących na przedsięwzięcia   określone w WPF zaplanowano w wysokości 

466 500 zł. 

Dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje zostały zaplanowane zgodnie                     

z podpisanymi umowami o dofinansowanie. Nie planowano dochodów majątkowych  z tytułu 

sprzedaży składników majątkowych gminy. Wydatki bieżące zostały przeszacowane zgodnie 

ze wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. 

Wydatki majątkowe w 2019 roku  przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową. Na przedsięwzięcia  

określone w WPF limit tych wydatków   zaplanowano w wysokości  512 579 zł. 
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Prognozę wydatków majątkowych oparto  głównie na możliwościach finansowych gminy 

Sochocin oraz możliwości pozyskania środków  na dofinansowanie inwestycji. 

Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się dotacjami,  oraz dochodami 

własnymi. Od 2020 roku  planowany jest dodatni wynik budżetu.  

Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na  rozchody (spłatę zaciągniętych pożyczek                 

i kredytów oraz wykup obligacji)  

Wysoka Rado ! 

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia wymogi 

określone w obowiązujących przepisach prawa. 

Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2019 – 2034  obejmuje okres na jaki 

przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do projektu 

uchwały oraz okres, na który zaciągnięto, lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. 

W związku z powyższym proszę  Państwa Radnych o podjęcie autopoprawki do projektu 

uchwały, którą przedstawi Pani Skarbnik, a następnie  uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 

Dziękuję za uwagę.” 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Jerzemu 

Ryzińskiemu – Wójtowi Gminy. Następnie poprosił o odczytanie opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin 

Sekretarza Gminy – Panią Elżbietę Krauze. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy -odczytała uchwałę  Nr Ci.375.2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2018 roku  

w sprawie wydania opinii o  przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały  

o wieloletniej prognozie finansowej. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie 

Krauze – Sekretarzowi Gminy. Zwrócił się z prośbą do Pani Marzanny Kucharzak- 

Skarbnika Gminy o przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 

2019 roku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin.  

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę Wójta Gminy 

Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 roku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin (autopoprawka Wójta Gminy Sochocin stanowi załącznik do 

protokołu). 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie 

jawne imienne wniesione autopoprawki Wójta do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniesione przez Wójta propozycje                   

autopoprawek zostały przez Radę Gminy przyjęte jednogłośnie. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie jawne imienne projekt uchwały: 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. 

Uchwale nadano Nr IV/30/2019 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do 

podjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok. Poprosił  Pana Jerzego 

Ryzińskiego – Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały. 

Wystąpienie 

Wójta Gminy Sochocin 

na Sesji Rady Gminy 

w dniu 23 stycznia 2019 roku 

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. 

 

„Panie Przewodniczący !  

Państwo Radni!  

Panie  i Panowie Sołtysi! 

Zaproszeni Goście! 

Szanowni Państwo! 

 

W dniu dzisiejszym  spotykamy się na sesji szczególnie ważnej, dotyczącej budżetu gminy  

na 2019 rok. Projekt uchwały budżetowej został opracowany  do dnia 15 listopada 2018 roku 

oraz przedłożony Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydała 

pozytywną opinię. Projekt uchwały budżetowej - podobnie jak Wieloletnia Prognoza 

Finansowa  - został przygotowany przez  Wójta Gminy Sochocin poprzedniej kadencji – Pana 

Andrzeja Romatowskiego. Komplet omawianych przeze mnie dokumentów otrzymali 

Państwo w materiałach na dzisiejszą Sesję.  
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Dokumenty te  były szczegółowo omawiane  na wspólnym posiedzeniu Komisji  Rady Gminy 

w  dniu 4 grudnia 2018 roku. Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarcza oraz Komisja skarg 

wniosków i petycji wydały pozytywną opinię dotyczącą  projektu budżetu na 2019 rok. 

Pozwolą więc Państwo, że w dniu dzisiejszym przedstawię najważniejsze wielkości liczbowe 

zawarte w uchwale budżetowej oraz załącznikach.  

 

Dochody w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie  

22 545 809 zł., w tym:  

dochody bieżące w wysokości  22 320 309 zł.   

dochody majątkowe w wysokości  225 500 zł.   

Najwyższe dochody  (powyżej 1 miliona złotych)  zaplanowano w następujących  

działach klasyfikacji budżetowej:  

1)  dział 758 - Różne rozliczenia -  dochody zaplanowano w wysokości 8 610 759 zł. 

W dziale tym zawarta jest subwencja  

 oświatowa w kwocie 5 038 983 zł.,  

 wyrównawcza 3 571 776 zł. 

2) dział 756 - dochody od osób prawnych, fizycznych oraz od innych jednostek nie 

posiadających osobowości prawnej   - dochody zaplanowano w wysokości 6 780 593 zł. 

W dziale tym zawarte są planowane dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziały                 

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:  

 udział gminy  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 095  993 zł.  

 wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz od czynności cywilnoprawnych 

zaplanowano w kwocie 2 684 600 zł. 

3) w dziale  855 - rodzina, dochody zaplanowano w wysokości 5 377 500 zł. 

 

Szanowni Państwo !  

Wydatki  na 2019 zaplanowano w  wysokości 22 222 761 zł., w tym: 

 wydatki bieżące w kwocie  21 560 182 zł. 

  wydatki majątkowe w kwocie  662 579 zł. 

Limity najwyższych  wydatków (powyżej  1 miliona złotych)  zaplanowano                         

w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 

1)  dział 750 - administracja publiczna - 3 287 795 zł. 
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 Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków, ubezpieczeniem mienia gminnego, 

wynagrodzeniem pracowników oraz inne  wydatki  związane z funkcjonowaniem samorządu 

w tym:  wydatki na promocję,  diety radnych, sołtysów. 

 

2) dział 801 - oświata i wychowanie -  8 719 894 zł.  

Wydatki na poszczególne  placówki oświatowe zaplanowano w   wysokości: 

 Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie - 5 419 209 zł. 

 Szkoła Podstawowa w Kołozębiu  - 1 402 787 zł. 

 Szkoła Podstawowa w Smardzewie - 973 000  zł. 

 

3)  dział 855 - rodzina  - 5 505 530 zł.  

W tym dziale planowane są wydatki na świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenia  

rodzinne, z funduszu alimentacyjnego. 

 

4) dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 432 376 zł. Są to wydatki 

związane z gospodarką  odpadami, oświetleniem ulic i dróg, utrzymaniem zieleni, 

utrzymaniem porządku. 

Planowane łączne wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 

stanowią  kwotę  382 182 zł. 

 

Przedstawiam Państwu planowane wydatki na inwestycje:   

1. W 2019  roku zaplanowano 150 000 zł   na zadanie inwestycyjne nie objęte Wieloletnią 

Prognozą Finansową. Jest to  przebudowa chodników i remont nawierzchni ulicy Wojska 

Polskiego w Sochocinie. 

 

2. Na realizację przedsięwzięć wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano 

512 579 zł  - na rozwój szkolnej infrastruktury sportowej  w gminie Sochocin.   

Planowane zadłużenie na początek roku   budżetowego wynosi  4 722 549 zł. 

Planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 323 048 zł., którą przeznacza się  na spłatę 

kredytów w wysokości   225 000 zł. i na spłatę pożyczki  w wysokości  98 048 zł. 
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W projekcie uchwały budżetowej zawarte jest również  upoważnienie Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w ciągu roku  do 

wysokości 500 000 zł. (na pokrycie przejściowego deficytu), 

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej 

kwoty 200 000 zł.  z wyjątkiem zobowiązań dotyczących inwestycji i remontów, 

3) lokowania wolnych środków  na rachunkach bankowych, 

4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia, 

5) dokonywania zmian w planie wydatków  budżetu, w ramach działu klasyfikacji 

budżetowej.  

 

Przedstawiony projekt uchwały budżetowej spełnia wymogi określone w obowiązujących 

przepisach prawa. Wydana została  pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

Projekt budżetu  pozytywnie zaopiniowały  komisje Rady Gminy. 

W związku z powyższym proszę  Państwa Radnych o podjęcie autopoprawki do projektu 

uchwały budżetowej na 2019 rok, którą przedstawi Pani Skarbnik, a następnie podjęcie 

uchwały.  

Dziękuję za uwagę.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił o odczytanie opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  budżetowej na 2019 rok – Panią 

Elżbietę Krauze- Sekretarza Gminy. 

Pani Elżbieta Krauze – Sekretarz Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.376.2018 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  6 grudnia 2018 roku             

w sprawie wydania opinii o  przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie 

Krauze – Sekretarzowi Gminy i poprosił Pana Krzysztofa Dzięgielewskiego– 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie uchwały Komisji.  

Pan Krzysztof Dzięgielewski– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę              

Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie 

wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały budżetowej 

na 2019 rok. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował 

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i poprosił Panią  Annę Renatę Giranowską – 

Przewodniczącą Komisji Gospodarczej o odczytanie uchwały. 

Pani Anna Giranowska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczej odczytała uchwałę               

Nr 1/2018 Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin z dnia 4 grudnia 2018 r.                       

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  - podziękował 

Przewodniczącej Komisji Gospodarczej i poprosił Pana Dariusza Kujawskiego- 

Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji o odczytanie uchwały. 

Pan Dariusz Kujawski- Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji odczytał 

uchwałę Nr 1/2018 Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Sochocin z dnia 4 grudnia 

2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin projekcie 

uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  - podziękował 

Przewodniczącemu Komisji skarg, wniosków i petycji i poprosił Panią Skarbnik                        

o przedstawienie autopoprawek do  projektu uchwały budżetowej. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę Wójta Gminy 

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin na rok 2019. (autopoprawka Wójta Gminy 

Sochocin stanowi załącznik do protokołu) 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik             

i zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w dyskusji.       

Nikt nie zabrał głosu. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod głosowanie 

jawne imienne wniesione  propozycje autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej 

na 2019 rok. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniesione przez Wójta propozycje                   

autopoprawek zostały przez Radę Gminy przyjęte jednogłośnie. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie jawne imienne projekt uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Sochocin  

na rok 2019. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na 2019 rok została 

przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano Nr IV/31/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. gospodarki odpadami przedstawiła projekt uchwały 

wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania jawnego imiennego projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwale nadano nr IV/32/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. gospodarki odpadami przedstawiła projekt uchwały 

wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania jawnego imiennego projektu uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe: 

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

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

IV/33/2019. 
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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 planowania 

przestrzennego  przedstawiła projekt uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania jawnego imiennego projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sochocin na 

okres do lat trzech: 

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

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

IV/34/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/89/2008 w sprawie uchwalenia 

statutu gminy. 

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

Wyniki głosowania jawnego imiennego projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 

w sprawie uchwalenia statutu gminy: 

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

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

IV/35/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin               z dnia 29 marca 

2012 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin. 

Pani Barbara Woźniak- Inspektor ds. działalności gospodarczej przedstawiła projekt uchwały 

wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania jawnego imiennego projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 

XII/96/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutów 

sołectwom położonym na terenie gminy Sochocin: 

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

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

IV/36/2019. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich  

w gminie Sochocin. 

Pani Barbara Woźniak- Inspektor ds. działalności gospodarczej przedstawiła projekt 

uchwały wraz uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania jawnego imiennego projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia 

wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Sochocin: 

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

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

IV/37/2019. 

 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrady z IV Nadzwyczajnej 

Sesji Rady Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady IV Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy. Dziękuję Państwu za uwagę”. 

 

 

 

           

 

 

Protokół sporządziła: 

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

 

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

Gminy Sochocin www.sochocin.pl link http://sochocin.pl/aktualnosci/komunikaty/iv-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-

sochocin-23-01-2019-r-wideo-1225/  link youtube.com https://www.youtube.com/watch?v=2zWWJNrFIM4  

http://sochocin.pl/aktualnosci/komunikaty/iv-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-sochocin-23-01-2019-r-wideo-1225/
http://sochocin.pl/aktualnosci/komunikaty/iv-nadzwyczajna-sesja-rady-gminy-sochocin-23-01-2019-r-wideo-1225/
https://www.youtube.com/watch?v=2zWWJNrFIM4

