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. Protokół Nr XXVIII  

z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 31 marca  2014 roku 

w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 

Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Zakończono o godz. 14.00 

Ad – 1 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXVIII Sesję Rady 

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

15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie powitał Państwa Radnych i Państwa Sołtysów, Panią Annę Zwierzchowską – 

Wójta Gminy Sochocin, Pana Jerzego Ryzińskiego – Zastępcę Wójta, Panią Elżbietę Krauze 

– Sekretarza Gminy, Panią Marzannę Kucharzak - Skarbnika Gminy, Pana Jacka Nieściora  - 

przedstawiciela Kancelarii Radcy Prawnego w Pułtusku, Pana Jerzego Rakowskiego -            

Z-cę Dyrektora Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, Panią Jadwigę 

Gilewską – Dyrektora Banku Spółdzielczego Oddział w Sochocinie, dyrektorów placówek 

oświatowych (według listy obecności), kierowników jednostek organizacyjnych (według listy 

obecności), kierowników wydziałów (według listy obecności),  Panią Milenę Konopkę – 

Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Sochocinie, przedstawicieli mediów. 

Ad – 2 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił porządek obrad  

w następującej kolejności: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 17 grudnia 

2013 roku.  

4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 
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5. Informacja o realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 

Sochocin w 2013 roku. 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za 2013 rok. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków  

na Promocję Gminy na lata 2011, 2012 i 2013 pod względem rzetelności, celowości, 

legalności i gospodarności.  

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin za 2013 rok. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin                 

za 2013 rok. 

10. Dyskusja. 

11. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin; 

2) w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 

2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;  

3) w sprawie ustanowienia i określenia  zasad nadania honorowych tytułów: „Zasłużony 

dla Gminy Sochocin” oraz  „Firma Przyjazna Ziemi Sochocińskiej”;                               

4) w sprawie przyjęcia  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin na lata 

2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”;  

5) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest       

z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032”;  

6) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2014r.;  

7) w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin                          

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa                 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2014 rok;  

8) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości                    

i porządku na terenie gminy Sochocin;  

9) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 dotyczącego 

obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Sochocin;        
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10) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 

2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę  Sochocin          

do współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim przy realizacji projektu 

pod nazwą „ Rozwój elektronicznej administracji województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie  dwudzielności potencjału województwa” oraz uchwały 

Nr  IX/78/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwały                

Nr XIX/165/2013 z dnia 27 marca 2013 r.;  

11) w sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia 2 lipca 

2009 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Sochocin          

do współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim przy realizacji projektu 

pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego 

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 

poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz uchwały             

Nr IX/79/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwały              

Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 marca 2013 r.; 

12) w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30 sierpnia 2013 r. Lokalnych Grup Działania      

z województwa mazowieckiego; 

13) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz 

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi 

LEADER;  

14) w sprawie zamiany gminnej nieruchomości na nieruchomość stanowiąca własność 

Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej;  

15) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych stanowiących własność gminy Sochocin; 

16) w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika przyrody;  

17) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sochocin;  

18) w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi 

do gminnej oczyszczalni ścieków; 

19) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
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objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

20) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające do przyznania  

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc 

gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej;  

21) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;  

22) w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności         

i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2014 roku,          

a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest 

Gmina Sochocin;  

23) w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, publiczne inne formy 

wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

prowadzonych  przez Gminę Sochocin;  

24) w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki; 

25) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;  

26) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok. 

 

12. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Świercz – zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych 

chciałby zabrać głos odnośnie przedstawionego porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Świercz – wyjaśnił, że przepisy ustawy nie 

pozwalają na jednej sesji głosować uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy i w drugiej 

sprawie,         tj . w sprawie zmiany Komisji Rewizyjnej. Wynika to z tego, że zmiana Statutu 

Gminy jest to akt prawa miejscowego i wchodzi w życie po upływie 14  dni od dnia 

ogłoszenia Dzienniku Urzędowym. Komisja Rewizyjna jest to prawo stanowione przez Radę 
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Gminy i wchodzi   w życie z dniem podjęcia. Nie można więc przegłosować obydwu uchwał, 

nastąpiłaby sprzeczność przy głosowaniu uchwały, która nie ma podstaw prawnych. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Świercz  - -zaproponował wycofanie               

z porządku obrad uchwały  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sochocin z dnia             

22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Świercz -  zapytał, kto jest za wycofaniem 

uchwały z porządku obrad: 

        Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 12,  Radnych, „przeciw” –1, „wstrzymał się od głosu” – 2. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że poprawka  została przyjęta większością głosów. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że jeżeli uchwałą w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Sochocin się uprawomocni, to może być zwołana sesja nadzwyczajna, aby taki projekt 

przegłosować. 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy  - zapytał, czy ktoś z Państwa 

Radnych chciałby jeszcze zabrać głos odnośnie przedstawionego porządku obrad. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Gminy – Pan Dariusz Świercz  poddał pod głosowanie porządek obrad         

z przyjętą poprawką. 

        Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – przeczytał punkt 3 porządku obrad:  

 „ Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin, która odbyła się  

w dniu  17 grudnia  2013 roku”. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś z Państwa 

Radnych chciałby zabrać głos. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty większością głosów. 
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Ad – 4 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 4 „Informacja Wójta  

o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o zabranie głosu Panią Annę Zwierzchowską – 

Wójta Gminy. 

Informacja o działalności międzysesyjnej  

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 31 marca 2014 roku 

 

„Panie Przewodniczący! 

Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 17 grudnia 2013 roku 

zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz     

do Wydziałów Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

W okresie międzysesyjnym dnia 23 grudnia wpłynęło do Urzędu Gminy pismo Wojewody 

Mazowieckiego stwierdzające nieważność uchwały nr XXVI/199/2013 z dnia 14 listopada      

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy z Radnym. Ta uchwała 

została przez Pana Wojewodę Mazowieckiego uznana jako nieważna. 

W okresie od   17 grudnia ubiegłego roku do 31 marca 2014 roku podejmowane były 

działania w zakresie bieżących zadań  w formie 21 zarządzeń Wójta, najważniejsze z nich                     

to zarządzenia dotyczące spraw finansowych, spraw z zakresu zamówień publicznych oraz 

organizacyjnych Urzędu Gminy. 

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wdrożony został nowy regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 

Sochocin, zgodnie z którym  aktualnie w Urzędzie funkcjonują następujące Wydziały: 
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1) Wydział Finansowy – którego kierownikiem Wydziału jest Pani Skarbnik Marzanna 

Kucharzak, 

 

2) Wydział Kadr i Organizacji – pełniącą obowiązki  kierownika Wydziału  jest Pani 

Izabela Kosińska. Do zakresu zadań Wydziału należą między innymi sprawy obsługi  

administracyjnej Rady Gminy i jej komisji. Powyższe zadanie należą do obowiązków 

Pani inspektor Barbary Woźniak, która jednocześnie pełniącej funkcję zastępcy 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, 

 

3) Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Pani Lilianna Adamska, 

 

4) Wydział Rozwoju Lokalnego –pełniącą  obowiązki kierownika wydziału jest Pani 

Joanna Jeznach. Główne zadania realizowane przez pracowników Wydziału to: 

sprawy związane z inwestycjami gminnymi, pozyskiwaniem środków finansowych, 

zamówieniami publicznymi, drogami i infrastrukturą techniczną (zaopatrzenie w wodę 

i  energię elektryczną itp.) 

 

5) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska –pełniącą obowiązki 

kierownika Wydziału jest Pani Maria Żuławnik. Główne  zadania  realizowane przez 

pracowników Wydziału to: gospodarka nieruchomościami, gospodarka odpadami 

komunalnymi, ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne, 

 

6) Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych –pełniącą obowiązki kierownika 

Wydziału jest Pani Renata Krawczyk. Główne zadania realizowane  przez 

pracowników Wydziału to: sprawy związane z oświatą, działalnością  gospodarczą, 

bezpieczeństwem teleinformatycznym, promocją i komunikacją społeczną, 

 

7) Pełnomocnikiem Wójta  ds. kontroli zarządczej jest Pani Monika Stępkowska-

Smardzewska, która zajmuje się również sprawami związanymi z funduszem sołeckim 

i dotacjami  udzielanymi stowarzyszeniom. 

 

We współpracy  z Powiatowym Urzędem Pracy zatrudniłam  7 pracowników 

 w ramach organizowanych prac interwencyjnych i robót publicznych . Osoby te wykonują 
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prace porządkowe w budynku Urzędu i  na terenie Sochocina oraz prace remontowe               

w budynkach użyczonych przez Ochotnicze Straże Pożarne na świetlice wiejskie. Aktualnie 

trwa remont świetlicy w Kępie. 

W związku ze zmianami   w ustawie o systemie oświaty opracowane zostały kryteria 

postępowań rekrutacyjnych do przedszkola  i oddziałów przedszkolnych, jednakowe              

we wszystkich jednostkach oświatowych. 

Wypłacone zostały jednorazowe dodatki dla nauczycieli zatrudnionych na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w kwocie 151 622 zł. 

W miesiącu lutym  przyjmowane były wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego         

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – wpłynęło 277 wniosków 

na łączną kwotę 207 870 zł. Zwrot podatku akcyzowego  nastąpi do 30 kwietnia. 

 

Do 18 marca  zebrana została i rozliczona I rata podatków lokalnych.  Bardzo dziękuję 

Paniom i Panom Sołtysom za pomoc w zbieraniu podatku. 

 

Opracowane zostało sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 roku.                  

Zostało ono przedstawione  organowi stanowiącemu i Regionalnej i Izbie Obrachunkowej     

w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie. 

W dniu 5 marca ogłosiliśmy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

niezabudowanej działki o pow. 0,85 ha Gromadzynie, który odbędzie się 11 kwietnia. 

Przeprowadzaliśmy rozpoznania cenowe na wyłonienie  dostawców towarów 

 i zakupu usług zapewniające  bieżącą realizację zadań gminy. Odbyły się one  zgodnie            

z regulaminem  udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro. 

W ramach porządkowania spraw związanych z drogami gminnymi uzyskaliśmy 

potwierdzenie stanu prawnego dróg w następujących miejscowościach: Biele, Kuchary 

Żydowskie, Sochocin.  W tym zakresie zostały złożone wnioski o wpis prawa własności na 

rzecz gminy Sochocin do Sądu Rejonowego w Płońsku.                  
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                Dalsze prace porządkujące stan prawny dróg trwają. Podjęte zostały również 

czynności w celu uporządkowania stanu prawnego budynku świetlicy wiejskiej                       

w Gutarzewie, a także prac zmierzających do uporządkowania wszystkich spraw związanych 

z tzw. „sołtysówkami”. Nie wiemy bowiem jak to na razie jest, gdzie się mieszczą te grunty, 

kto nimi dysponuje, do kogo przynależą, jaki jest ich stan prawny. Te błędy muszą zostać 

wyjaśnione. 

Od 30 stycznia do 25 lutego został wyłożony do publicznego wglądu projekt zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko. Zorganizowaliśmy w związku z tym 4  spotkania w Gminnym Ośrodku Kultury 

w celu omówienia przyjętych w projekcie rozwiązań i stworzenia możliwości  

ustosunkowania się mieszkańców do przyjętych założeń projektowych. Informacje w tej 

kwestii udzielał Pan Sławomir Tabor - urbanista. Od 26 lutego do 12 marca wpłynęły 24 

uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 Informacja dotycząca zmian studium uwarunkowań i kierunków  

            zagospodarowania przestrzennego 

W dniu 5 marca zgodnie – z ustawą Prawo zamówień publicznych - w trybie rozpoznania 

cenowego- wyłoniony został wykonawca w celu sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest nim Pan Stanisław Grzegorz Korpanty – 

członek Okręgowej Izby Urbanistów. 

W dniu 19 marca podaliśmy do publicznej wiadomości ogłoszenie o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany studium. Od tego dnia przez okres dwóch miesięcy przyjmowane są 

wnioski  w sprawie  zmian w studium.  

 

 Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięcia pn.  „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin” 

 

 

W 2013 roku rozpoczęliśmy prace   termomodernizacyjne  w budynkach Publicznego 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie.  Obejmowały one budynek 
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szkoły, halę sportową, stołówkę i przedszkole. Aktualnie prace kontynuowane są w  budynku 

Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury. 

Prace realizowane są zgodnie z  przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

Planowany termin ich zakończenia to koniec czerwca  bieżącego roku. 

Głównym celem – poza względami estetycznymi (a wszyscy Państwo myślę, że mogli 

dostrzec, że budynki te wymagają generalnych remontów) -  jest przede wszystkim 

racjonalizacja zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej. 

Na inwestycję tę uzyskaliśmy dofinansowywanie z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach systemu „Zielonych Inwestycji” 

 

 Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięcia  „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej     w miejscowości Sochocin – etap II a” 

 

 

Kolejnym przedsięwzięciem, które rozpoczęliśmy już w 2013 roku jest 

 „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Sochocin – etap II a”. 

Zakończyliśmy I podetap tej inwestycji  obejmujący budowę sieci kanalizacji  od Publicznego 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie do przepompowni usytuowanej    

na skwerze przy Poczcie, przy ul. Płońskiej. 

W  bieżącym roku realizujemy podetap II, który obejmuje budowę sieci kanalizacji               

od przepompowni  przy Poczcie do przepompowni  przy Gminnym Zakładzie Komunalnym 

na następujących  ulicach: Płońskiej, Nadrzecznej, Guzikarzy, Magazynowej i Sienkiewicza. 

Inwestycja będzie kontynuowana w 2015 roku na ulicach: Żeromskiego, Wolności                    

i częściowo  ulicy Sienkiewicza za ulica Magazynową, a także na ul. Magazynowej. 

Na inwestycję  uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w latach 2007-2013. 

W okresie międzysesyjnym Pani Joanna Jeznach – p.o. Kierownika Wydziału Rozwoju 

Regionalnego wraz ze swoimi pracownikami prowadzili intensywne prace porządkujące 

dokumentację dotyczącą inwestycji 



11 
 

 

 Kolejne zadanie które realizujemy, to zagospodarowanie terenu sportowo-

rekreacyjnego     w miejscowości Sochocin 

 

Inwestycja rozpoczęta została  w październiku 2013 roku,  natomiast zakończenie jej jest 

przewidziane na koniec kwietnia 2014 roku. 

Teren  sportowo - rekreacyjny w Sochocinie  zajmuje powierzchnię 32 arów, na którym 

będzie plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w piłkę nożną  i siatkówkę, górka do jazdy na 

sankach oraz część rekreacyjna z grillami, z której korzystać będą mogli również dorośli. 

Inwestycja realizowana jest w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 Kolejne przedsięwzięcie przewidziane na ten rok to  „Remont, modernizacja                

i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu” 

  

 

W świetlicy ze środków budżetu wykonana została instalacja elektryczna przez pracownika 

Urzędu Gminy przy pomocy  strażaków OSP Kołoząb. Chciałabym w tym miejscu serdecznie 

podziękować strażakom z Kołozębia za wykonane prace remontowe i porządkowe. 

Ogłoszony  został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. W dniu 17 marca 

nastąpiło otwarcie ofert, komisja przetargowa ustaliła, że najkorzystniejszą ofertę  złożyło 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PREMIUM Marcin Pijanowski z Ojrzenia – oferta 

wynosi 257 794 zł. 

 

 Kolejne przedsięwzięcie realizowane już w tej chwili, to remont świetlicy 

wiejskiej  w Kępie 
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Prace remontowe wewnątrz budynku wykonywane są od początku tego roku przez 

pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Chciałabym        

w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Prezesowi OSP Kępa – Panu Romanowi 

Włostowskiemu oraz Pani sołtys – Marcie Piotrowskiej za zaangażowanie i pomoc                 

w realizacji tego zadania. 

 

Następne zadania wiążą się z utrzymaniem naszych dróg gminnych 

W okresie omawianym między sesjami wykonaliśmy następujące prace: 

 

 Najważniejsze zrealizowane zadanie to  zimowe utrzymanie dróg gminnych. Zima 

byłą krótka, ale dało się to nam we znaki, szczególnie dlatego, że był bardzo duży 

wiatr i bardzo mocno zawiewało drogi i wymagało to od nas czasami kilkakrotnego   

w ciągu dnia interweniowania w niektórych miejscach zasypanych przez śnieg. 

Chciałabym w tym miejscu podziękować pracownikom na ręce Pani Prezes 

Gminnego Zakładu Komunalnego oraz wszystkim podwykonawcom za bardzo 

przydatne i skuteczne działanie na terenie naszych dróg gminnych, 

 

 Ponadto wykonano prace związane z karczowaniem krzewów, usuwaniem karp oraz 

konserwacją rowów przydrożnych w Milewie. Zostało tam jeszcze do dokończenia 

poprawienie nawierzchni tej drogi, co uczynimy w najbliższym czasie, bo w tej 

chwili jeszcze jest tam trochę za mokro żeby podjąć jakiekolwiek prace, 

 

 W ramach prac przygotowawczych do termomodernizacji budynku Gminnego 

Ośrodka Kultury wycięliśmy   i usunęliśmy  drzewa oraz zdemontowaliśmy stare 

ogrodzenie, 

 

 Wykonaliśmy również prace pielęgnacyjne  przy zadrzewieniach na terenie 

Sochocina.  
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 Wykonywano również prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na 

terenie następujących miejscowości:  Kępa, Kondrajec, Niewikla, Smardzewo, 

Ślepowrony i Sochocin na ulicach: Akacjowej, Cioska, Hermanowicza, Kwiatowej, 

Piaskowa, Pułaskiego, Wolności, Zakościelnej. Głównie te prace polegały                 

na równaniu nawierzchni. 

 

 Przygotowany został kosztorys na budowę chodnika  na ulicy Kwiatowej, który ma 

być realizowany w ramach funduszu soleckiego i również ze środków własnych oraz 

na ul. Pułaskiego w Sochocinie, 

 

 Ponadto rozpoczęte zostały prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym. 

 

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie  dotacji  na zadanie pod 

nazwą „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Niewikla”. Koszt 

wykonania prac  szacowany jest na 135 570 zł. a wnioskowana kwota dotacji wynosi       

69 141 zł. co stanowi 49% całości kosztów przedsięwzięcia 

W ramach funduszu sołeckiego planowanych na 2014 rok wykonaliśmy następujące prace: 

 

 zamontowaliśmy  punkt oświetleniowy oraz uruchomiliśmy 7 punktów świetlnych       

w miejscowości Gromadzyn, 

 

 podpisaliśmy umowy na podniesienie  standardu oświetlenia w miejscowościach: 

Biele, Baraki, Bolęcin, Ciemniewo, Kołoząb, Kuchary Żydowskie – to w ramach 

funduszu sołeckiego. Poza funduszem sołeckim podpisaliśmy również umowy            

w Pruszkowie na 3 lampy i w Drożdżynie na 2 lampy – realizacja tego zadania 

przewidziana jest na początek  II półrocza, a być może jeszcze wcześniej. 

 

 przygotowaliśmy również przedwstępne  kosztorysy   niezbędnych do udzielenia 

zlecenia  Gminnemu Zakładowi Komunalnemu na  realizację przedsięwzięć w ramach 

funduszu sołeckiego na  2014 rok na pozostałe zadania, a szczególnie zadania 

związane z pracami remontowymi na terenie naszych dróg gminnych. 
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W zakresie promocji i komunikacji społecznej 

 

 w celu poprawy komunikacji z mieszkańcami  uruchomiliśmy bezpłatny  system 

powiadamiania sms dotyczących ostrzeżeń meteorologicznych, wydarzeń gminnych, 

wydarzeń kulturalnych, ważnych informacji, które Urząd chciałby przekazywać 

mieszkańcom, 

 

 zapraszamy również do profilu społecznościowego Facebook, gdzie umieszczane         

są bieżące informacje na temat wydarzeń w gminie, 

 

 zgłosiliśmy budynki Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych             

do konkursu pod nazwą „Modernizacja roku 2013”, 

 

 nawiązaliśmy współpracę ze Starostwem Powiatowym w Płońsku i  Lokalną Grupą 

Działania w zakresie promocji turystyki na terenie powiatu płońskiego.          

Będziemy wspólnie realizować zadania,  

 

Szanowni Państwo! 

 

W informacji o działaniach międzysesyjnych przedstawiłam najważniejsze zadania 

zrealizowane każdego dnia. Podejmujemy wiele decyzji, realizujemy bieżące zadania własne  

i zlecone w celu poprawy warunków życia i zaspokojenia potrzeb  mieszkańców gminy. 

 

Wszystkim, którzy pomagają nam w pracy bardzo dziękuję. 
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W związku z wyborami  do Parlamentu Europejskiego zaplanowanymi na  dzień 25 maja 

2014 roku informuję Państwa , że zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2012 roku 

zmienił się podział gminy na stałe obwody głosowania w sposób następujący: 

 

1. W Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych 

 w Sochocinie będą głosowali mieszkańcy Sochocina. 

 

2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie (  jest to nowy obwód głosowania i nowa 

siedziba obwodowej komisji wyborczej ) będą głosowali mieszkańcy miejscowości: 

Baraki, Biele, Budy Gutarzewskie, Ciemniewo, Gromadzyn, Gutarzewo, 

Jędrzejewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Kuchary Królewskie, Kuchary 

Żydowskie, Rzy, Wycinki, Żelechy. 

 

3. W Szkole Podstawowej w Smardzewie będą głosowali mieszkańcy miejscowości: 

Kępa, Koliszewo, Milewo, Podsmardzewo, Smardzewo, Wierzbówiec. 

 

4. W Szkole Podstawowej w Kołozębiu będą głosowali mieszkańcy miejscowości:  

Bolęcin, Drożdżyn, Idzikowice, Kołoząb, Niewikla, Pruszkowo, Ślepowrony. 

 

Bardzo proszę informowanie mieszkańców  o zmianach, obwieszczenia Wójta 

 w powyższej sprawie oraz informacje otrzymają Państwo Sołtysi w maju. 

 

Dziękuje za uwagę”. 

 

Ad – 5 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 5 „Informacja o realizacji 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Sochocin w 2013 roku.”  Poprosił      

o zabranie głosu p.o.  Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 

Panią Marię Żuławnik.           

Pani Maria Żuławnik – p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
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Środowiska przedstawiła „Informację o realizacji Regulaminu utrzymania czystości                 

i porządku w gminie Sochocin w 2013 roku” (załączona w materiałach na sesję). 

Ad – 6 

Pan Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 6 „Sprawozdanie z działalności 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok” . Poprosił             

o zabranie głosu Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych - Panią Barbarę Woźniak. Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach na 

Sesję. 

Panią Barbarę Woźniak - Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przedstawiła „Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2013 rok” (załączona w materiałach na sesję). 

 

Ad – 7 

Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 7 „Sprawozdanie                  

z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków na Promocję Gminy na lata 2011, 2012       

i 2013 pod względem rzetelności, celowości, legalności i gospodarności”. Poprosił                  

o zabranie głosu Pana Krzysztofa Dzięgielewskiego – Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej.   

 Pana Krzysztofa Dzięgielewskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  - 

powiedział, co następuje: 

„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Wójt 

Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej 

z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków na Promocję Gminy za lata 2011, 

2012  i 2013 pod względem rzetelności, celowości, legalności i gospodarności 

 

W  związku z wnioskiem formalnym zgłoszonym przez Radnego Pana Andrzeja 

Romatowskiego na XXVII Sesji Rady Gminy Sochocin w dniu 17 grudnia 2013 roku              

o przeprowadzenie „ Doraźnej kontroli w celu zbadania rzetelności, celowości, legalności         

i gospodarności w  realizowaniu wydatków na promocję gminy za 2011, 2012 i 2013 rok – 

termin realizacji do dnia 31 marca 2014 r.” 
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             Komisja Rewizyjna w celu zrealizowania wniosku odbyła 5 spotkań. Na pierwszym 

spotkaniu Komisja Rewizyjna ustaliła plan pracy, zgodnie z którym pracowała. W celu 

uzyskania informacji na temat działań promocyjnych w Urzędzie Gminy na spotkanie 

Komisji zaproszono Panią Renatę Krawczyk – p.o. Kierownika Wydziału Edukacji, Promocji 

i Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy. Na podstawie uzyskanych informacji przedstawię 

Państwu, co należy do zadań Wydziału Promocji i co było przez Wydział realizowane.           

W latach 2011 – 2013 nazwa Wydziału brzmiała - Wydział Kontroli, Promocji i Komunikacji 

Społecznej .W Wydziale  pracowały 4 osoby (w tym jedno stanowisko to operator urządzenia 

powielającego). 

Główne zadania realizowane w ramach danego Wydziału obejmowały: 

- kontrolę zarządczą 

- prowadzenie archiwum zakładowego 

 - obsługa Informatyczna Urzędu Gminy 

 - współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 - promocja i komunikacja społeczna 

Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt. 18 ustawy o samorządzie gminnym promocja gminy należy           

do zadań własnych gminy. 

Promocja określana często jako polityka komunikacji rozumiana jest jako komunikowanie    

się organizacji w tym przypadku Urzędu z rynkiem czyli odbiorcami.  

Działania promocyjne podejmowane przez Gminę Sochocin można podzielić na dwa 

zasadnicze obszary: 

- skierowane do wewnątrz; są to wszelkie działania komunikacyjne skierowane do 

mieszkańców (wydawanie Oficjalnego Informatora Gminnego ,,Fakty Sochocińskie”, rubryki 

w prasie lokalnej, wywiady radiowe) 

- skierowane na zewnątrz; są to komunikaty skierowane do potencjalnych inwestorów             

i turystów (obecność na targach, wystawach, reklama gminy w wydawnictwach 

turystycznych, witryna www ). 

Główne cele realizowanych działań promocyjnych przez Gminę Sochocin to: 

- pobudzanie ruchu turystycznego 
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 - wzbudzenie zainteresowania Gminą Sochocin potencjalnych inwestorów 

 - wspieranie lokalnej przedsiębiorczości  

- ożywienie poczucia tożsamości lokalnej 

Ostatecznym celem promocji Gminy jest wzrost dobrobytu mieszkańców. Zarówno 

obiektywnego jak i tego pojmowanego subiektywnie, umownie zwanego jakością życia 

wynikającego m.in. z ,,klimatu’’ miejsca zamieszkania. 

Najczęściej podejmowane działania promocyjne przez Gminę Sochocin w latach         

2011-2013 to: 

- przygotowanie bieżących materiałów do lokalnej prasy 

- organizowanie Dni Sochocina 

- udział w organizowanych imprezach powiatowych (targi, wystawy, dożynki) 

- współpraca z innymi instytucjami i  firmami, jednostkami samorządu terytorialnego              

w zakresie promocji (np. wspólne wydawnictwa z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego lub powiatem płońskim). 

- prowadzenie oficjalnej strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej 

- wydawanie folderów promocyjnych, pocztówek, kalendarzy 

- opracowywanie  Oficjalnego Informatora Gminy Sochocin ,,Fakty Sochocińskie” 

- pozyskiwanie na działalność promocyjną środków z UE (wnioski o dofinansowanie            

VI  i VIII Dni Sochocina, Wirtualna Podróż po Izbie Guzikarstwa w Sochocinie). 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego 2014 r. poddano kontroli wydatki                 

na promocję gminy za 2013 rok. W tym celu Komisja otrzymała dokumenty źródłowe oraz 

wydruk z programu księgowego – obroty na klasyfikacjach wydatków dotyczące rozdziału 

75075 – promocja gminy.                                   

Sprawdzono 24 faktury na zakup towarów na łączną kwotę 15.145,52 zł. co stanowi 63,11% 

wykonania budżetu (zakupy obejmowały głównie tablice reklamowe, plakaty, gadżety 

reklamowe, kalendarze, książki itp.) oraz 21 faktur na zakup usług pozostałych na łączną 

kwotę 33.669,51 zł. co stanowi 63,47% wykonania budżetu (usługi obejmowały głównie 

wywołanie zdjęć, opłatę za ogłoszenia w prasie, opłaty Zaiks, wydruk Informatora, 
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organizację koncertu itp. oraz wykonanie konstrukcji stalowej pod  banner reklamujący gminę 

za kwotę 11.571,47 zł.).  

Stwierdzono pełną zgodność obrotów na klasyfikacjach w ewidencji księgowej                        

z przedstawionymi dowodami źródłowymi. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 26 lutego 2014 r. poddano kontroli wydatki na 

promocję gminy za 2012 rok. W tym celu Komisja otrzymała dokumenty źródłowe oraz 

wydruk z programu księgowego – obroty na klasyfikacjach wydatków dotyczące rozdziału 

75075 – promocja gminy.            

Sprawdzono 30 faktur na zakup towarów na łączną kwotę 11. 653,02 zł. co stanowi  87,62%  

wykonania budżtu (zakupy obejmowały głównie puchary, nagrody konkursowe, tablice 

informacyjne, plakaty, gadżety reklamowe, kalendarze, książki itp.) oraz 38 faktur na zakup 

usług pozostałych na łączną kwotę 28.010,36 zł. co stanowi 92,46% wykonania budżetu 

(usługi obejmowały głównie usługi reporterskie, wydruk zaproszeń, usługa medialna, 

tłoczenie płyt CD, opłatę za ogłoszenia w prasie,  wydruk Informatora, wynajem namiotu 

itp.). 

Stwierdzono, iż z badanych 68 faktur, faktura na kwotę 36,90 zł. dotycząca czynszu               

za dzierżawę pojemników z wodą w Urzędzie Gminy, która była sklasyfikowana w rozdziale 

75023 – Urzędy Gmin została mylnie zaksięgowana w rozdziale 75075 w zakupach usług 

pozostałych. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 28 lutego 2014 r. poddano kontroli wydatki                

na promocję gminy za 2011 rok. W tym celu Komisja otrzymała dokumenty źródłowe oraz 

wydruk z programu księgowego – obroty na klasyfikacjach wydatków dotyczące rozdziału 

75075 – promocja gminy.             

Sprawdzono 30 faktur na zakup towarów na łączną kwotę 7.128,76 zł. co stanowi 

41,93% wykonania budżetu (zakupy obejmowały głównie artykuły papiernicze, karty 

świąteczne, wizytówki promocyjne, bannery promocyjne, książki, albumy itp.) oraz 19 faktur 

na zakup usług pozostałych na łączną kwotę  17.109,65 zł.  co stanowi 90,05% wykonania 

budżetu  (usługi obejmowały głównie usługi reporterskie, foldery reklamowe, kalendarze, 

itp.). 

Stwierdzono, iż z badanych 49 faktur, faktura na kwotę 230,00 zł. dotycząca zakupu 

saletrzaku do pielęgnacji nawierzchni stadionu sportowego w Sochocinie, która była 
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sklasyfikowana w rozdziale 92601 została mylnie zaksięgowana w rozdziale 75075                

w zakupach materiałów. 

Zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem nie dokonywano kontroli wydatków na promocje gminy 

na projekty współfinansowane z udziałem środków unijnych. 

Komisja stwierdziła, iż przedstawione dokumenty źródłowe potwierdzają realizację zadań 

Wydziału. W wyniku sprawdzenia 162 faktur ustalono, iż są one zgodne z ewidencją 

księgową. Jedynie w dwóch przypadkach dokonano błędnego zapisu księgowego w wyniku 

pomyłki urzędniczej. 

Kontroli,  to jest  oceny stanu faktycznego  dokonano według następujących 

kryteriów: 

Kryterium legalności – to jest  zgodności z przepisami prawa. Badano czy w Urzędzie 

Gminy dokonane wydatki na promocje były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

Komisja ustaliła, iż środki publiczne mogą być wydatkowane wyłącznie na zadania publiczne.  

Zgodnie  z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy  o samorządzie gminnym promocja stanowi  zadanie 

własne gminy.   W oparciu o ten zapis w ustawie dokonywane były  wydatki w latach        

2011 – 2013  na promocję gminy.  

Kryterium rzetelności –. Komisja dokonała oceny rzetelności dokumentów źródłowych            

( faktur, rachunków). Ustalono, że wszystkie operacje gospodarcze zostały właściwie 

udokumentowane i  dowody księgowe będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych 

były poddawane kontroli. Na wszystkich dokumentach widniały opisy dokonane przez 

pracowników na stanowiskach merytorycznych umożliwiające identyfikację zrealizowanego 

zadania. Wszystkie skontrolowane dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem 

merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty. Były one również 

zadekretowane i zakwalifikowane celem ujęcia w księgach rachunkowych (wskazane były 

symbole kont księgowych, daty księgowania i podziałki klasyfikacji budżetowej).   

  Wszystkie dokumenty zostały poddane kontroli zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy                

o finansach publicznych, co oznacza, iż dokonane wydatki mieściły się w poszczególnych 

latach w limitach wydatków zaplanowanych w budżecie gminy. W trakcie kontroli nie 

stwierdzono przypadków niedokonywania kontroli rzetelności dokumentów księgowych. 
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Kryterium celowości - to jest badaniu, czy działalność jednostki jest zgodna z przyjętymi 

celami.  Cele określone zostały w zadaniach Wydziału Kontroli, Promocji i Komunikacji 

Społecznej. W uchwałach budżetowych w latach 2011 – 2013 były określone limity 

wydatków na promocję. 

 Kryterium gospodarności – w zakresie tego kryterium Komisja nie stwierdziła 

dokonywania wydatków na cele niezgodne z realizowanymi przez Wydział zadaniami. 

Stwierdzono zasadność dokonywanych wydatków w zakresie usług i materiałów. 

 Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że  wydatki w latach 2011 – 2013 

na promocję gminy dokonane zostały z zachowaniem kryteriów legalności, celowości, 

rzetelności i gospodarności ”. 

 

Ad – 8 

Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 8 „Sprawozdanie                  

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin”. Poprosił o zabranie głosu Pana 

Krzysztofa Dzięgielewskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej   

Pan Krzysztof Dzięgielewski - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawił 

„Sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin” (przekazane         

w materiałach na sesję). 

 

Ad – 9 

Następnie Pan Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 9 „Sprawozdanie                  

z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin” .  Poprosił o zabranie głosu 

Pana Zygmunta Pierzchałę – Przewodniczącego Komisji Gospodarczej.   

Pan Zygmunt Pierzchała - Przewodnicząc Komisji Gospodarczej przedstawił „Sprawozdanie                  

z działalności Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin” (przekazane w materiałach        

na sesję). 

 

Ad – 10 
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Pan Dariusz Świercz Przewodniczący Rady Gminy – przeszedł do punktu 10 porządku 

obrad „Dyskusja”. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos. 

Pani Anna Giranowska – Radna odniosła się do informacji Wójta o działaniach 

międzysesyjnych. Powiedziała, że 7 osób zatrudnionych w Urzędzie w ramach robót 

publicznych to jest sporo, ale  mogłoby być jeszcze więcej, mogłyby być te roboty bardziej 

rozszerzone. Zapytała Panią Wójt  o ilość osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w okresie 

międzysesyjnym i nie w ramach robót publicznych.  

Anna Zwierzchowska – Wójta Gminy odpowiedziała, że w okresie między sesjami nikt nie 

został zatrudniony. Były zatrudnione wcześniej osoby te,  które pracują po 1 stycznia                

i realizują dodatkowe zadania. 

Pani Anna Giranowska – Radna poprosiła o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej  Pani Prezes 

GKS WKRA Sochocin, która na ostatniej sesji prosiła Radnych o wsparcie finansowe nie 

będąc pracownikiem  Urzędu Gminy, a dziś jest w pracy w Urzędzie. 

Anna Zwierzchowska – Wójta Gminy wyjaśniła, że jest to zgodne z Regulaminem. 

Zarządzenie było podpisane wcześniej i osoby były już wcześniej przewidziane                       

w Regulaminie, a  rozpoczęły pracę od 1 stycznia zgodnie z umową. Już wcześniej 

informowała, że będzie zatrudniona osoba – inżynier ds. dróg oraz Pani Renata Bilińska         

w ramach promocji, ponieważ Pani Renata Krawczyk jest teraz Kierownikiem Wydziału           

i wykonuje inne zadania. Wydział obejmuje poza komunikacją   i  promocją również oświatę, 

działalność gospodarczą i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Pani Wójt dodała, że 

bardzo dużo czasu pracownicy poświęcają na porządkowanie dokumentacji i porządkowanie 

archiwum. Zadaniem Urzędu jest przede wszystkim realizowanie zadań gminy i właściwa, 

zgodna z przepisami prawa szybka, dobra,    i profesjonalna  obsługa mieszkańców.   

Pan  Dariusz Świercz Przewodniczący Rady Gminy –  zapytał, czy ktoś z Państwa 

Radnych chciałby zabrać głos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pan Andrzej Romatowski -  Radny nawiązał do sprawozdania Komisji Rewizyjnej               

z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków na Promocję Gminy na lata 2011, 2012        

i  2013  pod  względem   rzetelności,    celowości,   legalności   i   gospodarności . Powiedział,             

że   zgłosił wniosek formalny w tej kwestii, Rada Gminy poparła go jednogłośnie. Termin       

do przeprowadzenia kontroli był do dnia 31 marca br. Z posiadanych protokołów wynika,      
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że Komisja odbyła 5 posiedzeń. Sam uczestniczył  w 3 posiedzeniach, trwały one do             

45 minut.   Uważa, że prace powinny być wykonane w krótszym okresie tj. dwóch - trzech 

posiedzeń Komisji. Następna sprawa dotyczy sprawozdania, z którego nic nie wynikło poza 

zapisem pkt. 7 w porządku obrad. Nie mamy materiałów. Na których moglibyśmy 

procedować. Następnie skierował  słowa  do Przewodniczącego Komisji, że Sesja Rady 

Gminy to nie szkoła ani też lekcja jakiegoś przedmiotu, gdzie potrzebny jest nauczycielowi 

konspekt.    My potrzebujemy sprawozdania w sensie  dokumentowym, żeby było wszystko 

na papierze i żebyśmy mieli wydruk komputerowy  zakupu faktur i zakupu usług pozostałych. 

Pan Andrzej Romatowski zgłosił wniosek formalny, żeby na tej Sesji, żeby to było 

skserowanie  i przekazane nam tu dzisiaj.      

Pan Dariusz Świercz Przewodniczący Radny poprosił o powtórzenie, co ma być 

skserowane. 

Pan Andrzej Romatowski -  Radny powiedział, że  wniosek formalny dotyczy skserowania 

sprawozdania  Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli i komputerowe wyszczególnienie 

faktur z wydatków na zakupy i usługi pozostałe. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - odniósł się           

do wypowiedzi Pana Romatowskiego i powiedział, że Komisja Rewizyjna została 

zobligowana do tego, żeby przeprowadzić kontrole i przedstawić sprawozdanie do dnia 31 

marca br. ,       co uczyniła. Dzisiaj zostało przedstawione sprawozdanie, od tego momentu 

jest jak najbardziej do skserowania, trafiło do opinii publicznej. Każdy może wejść w jego 

posiadanie fizycznie. Zapytał Pana Andrzeja Romatowskiego  czy chodziło o skserowanie 

faktur, bo nie wie, czy można faktury skserować, czy jest taka możliwość, ale zapyta. 

Pan Andrzej Romatowski -  Radny odpowiedział, że  chodzi o wydruk komputerowy. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział,               

że komplet materiału nawet swój roboczy pozostawi w biurze i będzie do wglądu i do 

odbioru. 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy powiedziała, „Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado. Chciałabym zwrócić uwagę wszystkich Państwa Radnych na to, że w trakcie posiedzeń 

Komisji Rewizyjnej, która badała wydatki na promocję za lata wskazane przez Pana Radnego 

Romatowskiego w jego  wniosku formalnym  we wszystkich posiedzeniach, gdzie dokumenty 

źródłowe czyli faktury i wszystkie wyciągi z kont bankowych były badane. Państwo 
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uczestniczyliście jako obserwatorzy w tych wszystkich  spotkaniach, nawet Państwo braliście 

do ręki wszystkie wydruki i faktury i dokładnie je oglądaliście, więc nie widzę potrzeby, żeby 

je kserować. My możemy dokumenty kserować w nieskończoność, ale był Pan na wszystkich 

posiedzeniach, dostawał Pan do ręki te faktury, oglądał je Pan, mógł je Pan dokładnie 

sprawdzić, więc nie rozumiem czego Pan się tu doszukuje Panie Radny. Oczywiście tu nie ma 

niczego do ukrycia, tylko od strony prawnej należy sprawdzić, czy kserowanie tego typu 

dokumentów jest zgodne z prawem. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy powiedziała, że faktury były udostępnione 

do wglądu. Pani Skarbnik dodała, że nie wie gdzie te skserowane faktury będą później 

powielane. 

Pan Andrzej Romatowski -  Radny –powiedział, że nie chodzi o protokoły. Dodał, że nie 

był na pięciu posiedzeniach Komisji Rewizyjnej tylko na trzech. 

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że protokoły z Komisji 

Rewizyjnej będą niezwłocznie kserowane i znajdą się w kratkach dla Radnych. 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy wyjaśniła, że na trzech posiedzeniach były 

badane dokumenty. 

Pan Andrzej Romatowski -  Radny powiedział, że Komisja Rewizyjna jest komisją, która 

jest podległa Radzie Gminy i ona jej przedkłada dokumenty po kontroli. 

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że Komisja nie 

przedstawia dokumentów,  tylko sprawozdanie i takie sprawozdanie zostało przedstawione. 

Pan Andrzej Romatowski -  Radny powiedział, że w dokumentach wszystkiego Radni nie 

mieli      i to nie jest pierwszy przypadek taki, że Komisja w ten sposób postępuje. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Pan 

Radny Romatowski sugeruje jakieś celowe działania, które mają coś ukryć. Komisja nie ma 

obowiązku przekazywać Radzie żadnych dokumentów tylko przedstawić sprawozdanie, które 

dzisiaj zostało przedstawione. Na trzech posiedzeniach, na których był obecny Pan 

Romatowski kontrolowane dokumenty były w posiadaniu Komisji i Pan Radny je czytał. Pan 

Krzysztof Dzięgielewski dodał, że pytał, czy ze strony Panów są pytania. Odpowiedź była, że 

„nie, że jesteście tylko obserwatorami”  i nie włączyliście się w żadną merytoryczną dyskusję. 

Teraz nie wiem w jakim celu potrzebne są kserówki tych  materiałów, które były przez           
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te wszystkie posiedzenia w naszym posiadaniu i w każdej chwili mogliście się z nimi 

dogłębnie zapoznać. 

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy -  powiedział, że został zgłoszony 

wniosek formalny, który należy przegłosować. 

Pan Andrzej Romatowski -  Radny - zapytał, co stoi na przeszkodzie, żeby wszyscy Radni 

to widzieli. 

Pan  Krzysztof  Dzięgielewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  powiedział,           

że widzą dzisiaj w sprawozdaniu wyniki kontroli. 

Pan Jacek Nieścior –Radca Prawny  wyjaśnił, że   Komisja Rewizyjna jest powołana 

między innymi  do kontroli działalności Pani Wójt w tym przypadku. Ta kontrola została 

dokonana przez Komisję Rewizyjną, zostało przedłożone sprawozdanie z działalności 

Komisji Rewizyjnej  i to sprawozdanie jest wystarczającym elementem i dokumentem, który 

Rada powinna otrzymać. Dokumenty źródłowe są dokumentami, do których dostęp ma 

wyłącznie Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli. Państwo mają wyniki tej kontroli w postaci 

sprawozdania. Jeżeli Pan Radny Romatowski ma ochotę otrzymać dokumenty, które              

są dokumentami źródłowymi, to może Pan wystąpić jako obywatel w trybie dostępu               

do informacji publicznej, nie jako Radny. Od tego jest Komisja Rewizyjna, która wykonuje 

czynności kontrolne i zapoznaje się z dokumentami. Pan Jacek Nieścior dodał, że w przerwie 

albo po Sesji sprawozdanie zostanie skserowane i rozdane lub włożone do skrzynek Radnych. 

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, czy Pan Andrzej 

Romatowski -  Radny podtrzymuje swój wniosek formalny. 

Pan Andrzej Romatowski -  Radny powiedział, że „nie”. 

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy - zapytał, kto jeszcze chciałby zabrać 

głos. 

Pan Stanisław Kwiatkowski -  Radny zapytał, czy jest możliwość przedstawienia ksera 

faktur za inne rzeczy, czyli meble do biur i ogólnie remonty, które ostatnio były wykonywane. 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy - wyjaśniła, że to nie  to  było przedmiotem 

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną,  tylko wydatki na promocję i takie 

dokumenty  zostały przedstawione Komisji Rewizyjnej.  
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Pan Stanisław Kwiatkowski -  Radny zapytał, czy Radni nie mają prawa dowiedzieć się ile 

kosztował remont budynku Urzędu Gminy i meble. 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy wyjaśniła, że Radni mają prawo wystąpić           

w trybie dostępu do informacji publicznej, lecz nie jako Radni tylko jako mieszkańcy.  

Pan Stanisław Kwiatkowski -  Radny powiedział, że na posiedzeniu Komisji Gospodarczej 

w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pani Wójt powiedziała,                 

że wpłynęło około 1000 wniosków – ile z nich będzie do realizacji, bo od dnia posiedzenia 

nie otrzymał odpowiedzi.  

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy powiedziała, że wpłynęło 437 wniosków 

obejmujących ponad 1000 działek. Z  tego 337 wniosków było niezgodnych z uchwałą, którą 

Rada Gminy podjęła w 2012 roku. Zgodnych było 100 wniosków, pozytywnie rozpatrzonych 

90. Ponadto zmienione zostało przeznaczenie dodatkowo 127 działek, na które dodatkowo nie 

wpłynęły wnioski, a które zostały uwzględnione w pracy urbanistycznej. Czyli pozytywnie 

rozpatrzono 227 wniosków. Wpłynęły 22 uwagi w projekcie planu zagospodarowania 

przestrzennego, przy czym 3 zostały złożone nie w terminie, ponadto w trakcie zbierania 

uwag złożonych zostało 9 skarg, ale te skargi nie dotyczyły terenów objętych uchwała, czyli 

były bezzasadne. Wszystkie te wnioski, które nie zostały rozpatrzone na etapie zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego w tej chwili będą poddawane ponownie rozpatrzeniu, bo 

wnioski przyjmujemy do zmiany w studium o czym tłumaczył Pan urbanista na spotkaniach. 

Te, które nie zostały rozpatrzone, to one nie zostały rozpatrzone wyłącznie dlatego,                

że wymagają zmiany studium i do zmian studium już przystąpiliśmy i zbieramy w tej chwili 

wnioski. 

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy -  poinformował, że dyskusja jest nie 

na temat, ponieważ zgłaszane wnioski nie odnoszą się  punktów, które zostały omówione. 

Zapytał, kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos odnośnie punktów, które zostały 

omówione. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Następnie Pan Przewodniczący zaproponował 20-minutową przerwę. 

20 minut przerwy. 
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Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy -  wznowił obrady XXVIII Sesji Rady 

Gminy. Powiedział, że jest punkt „Podjęcie uchwał”. Zaproponował w punkcie tym, aby 

pierwsze zostały przedstawione projekty uchwał nr 17 i 18. 

Pan Tomasz Wiktorowicz – Radny – powiedział – iż zmianę porządku obrad należy 

przegłosować. 

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy -  poddał pod glosowanie  poprawkę 

do porządku obrad polegającą  na tym, że pierwsze będą głosowane projekty uchwał  nr 17       

i 18 dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że poprawka do porządku obrad została przyjęta 

jednogłośnie.  

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy – poprosił Panią Annę 

Zwierzchowską o przedstawienie komentarza do projektu uchwał. 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy powiedziała, co następuje: 

„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado  

W związku z uchwałami dotyczącymi zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę    

i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków  

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni chciałabym Państwa 

poinformować, że w dniu 14 marca   Zakład Usług Wodnych w Mławie złożył wniosek          

o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 

na terenie gminy Sochocin.  

Pan Dyrektor Jan Stępka zaproponował następujące stawki: 

- za  1 m³ dostarczanej wody do gospodarstw domowych i firm - 3,19 zł brutto 

Za  odprowadzenie ścieków  - 4,43 zł/m³ brutto 

Odbyliśmy spotkanie, rozmawialiśmy na ten temat i po tych rozmowach Dyrektor Zakładu 

Usług Wodnych w Mławie zaproponował obniżone stawki: 

- cena 1 m³ dostarczanej wody do gospodarstw domowych i firm -  3,08 zł brutto 

- cena 1 m³ odprowadzanych ścieków -  4,37 zł/m³ brutto. 
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W porównaniu z cenami, które obowiązywały w 2013 roku wzrost zarówno 1 m³  wody jak     

i 1 m³  ścieków tj kwota 5 groszy, w przypadku wody jest to 2% wzrostu, w przypadku 

ścieków tj. 1,2%. Myślę, że to są stawki do przyjęcia i chciałabym jednocześnie 

poinformować Państwa Radnych, że nieprzyjęcie tych stawek skutkuje i tak wejściem            

w życie proponowanych stawek. 

Pan Stanisław Kwiatkowski -  Radny -  zapytał, dlaczego temat stawek nie był 

przedyskutowany na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy odpowiedziała, że tematem posiedzenie Komisji 

Gospodarczej był plan zagospodarowania przestrzennego gminy, a poza tym nie ma 

obowiązku negocjowania na posiedzeniu tych stawek. 

Pan Stanisław Kwiatkowski -  Radny -  powiedział, że kwestie wody, wodociągów, dróg 

należą do Komisji Gospodarczej 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy -  odpowiedziała, że przy tego typu negocjacjach 

nie ma obowiązku negocjacji na posiedzeniu Komisji, poza tym spotkanie z Panem 

Dyrektorem Zakładu Usług Wodnych odbyło się już po posiedzeniu Komisji Gospodarczej.  

Pan Stanisław Kwiatkowski -  Radny - powiedział, że chciałby, aby te stawki zostały na 

dotychczasowej wartości, ponieważ co roku wzrastają stawki za wodę i ścieki a także podatki 

dlatego zwraca się do Państwa Radnych żeby te stawki pozostały bez zmian. 

Pan Jerzy Rakowiecki - Z-ca Dyrektora Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa   

w Mławie -  przedstawił, w jaki sposób ustalane są stawki za wodę i ścieki. 

Pani Lucyna Jankiewicz – Radna – zapytała, czy znajda się dodatkowe pieniądze, ponieważ 

woda jest twarda i kamienista. 

Pan Jerzy Rakowiecki odpowiedział, że twardość wody nie podlega zmniejszeniu w procesie 

technologii uzdatniania wody. 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały 

XXVIII/226/2014 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę            

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sochocin 
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Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 11,  Radnych, „przeciw” – 4,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

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

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy- poddał pod głosowanie 

projekt uchwały       

XXVIII/227/2014  -  w sprawie ustalenia opłaty za zrzut ścieków dowożonych pojazdami 

asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 11,  Radnych, „przeciw” – 4,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

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

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pierwszy 

projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin; 

Pan  Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - poinformował Państwa Radnych,    

że uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin wejdzie w życie dopiero po upływie 

14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, natomiast 

w sprawie zmiany uchwały weszłaby w życie z dniem podjęcia, czyli weszłaby wcześniej 

zanim zaczęłyby obowiązywać przepisy. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby 

zabrać głos odnośnie przedstawionego projektu uchwały. 

Pani Anna Giranowska – Radna - odniosła się do projektu uchwały w sprawie zmiany 

Statutu Gminy Sochocin i pamięta, że był taki projekt zgłoszony przez Radnych: 

Romatowskiego, Rutkowskiego i Kwiatkowskiego, żeby podczas prac nad Statutem 

poszerzyć Komisję Rewizyjną. Wtedy Komisja przegłosowała, że w ogóle nie było takiego 

zapisu. Gdyby skład Komisji wówczas przegłosowano, to nie byłoby tera projektu uchwały. 

Byłoby rozwiązanie dla obecnej sytuacji. Następnie zapytała, czy nie będzie kolidowało         

w pracach Komisji Rewizyjnej taki zapis, że w przypadku równej liczby głosów decyduje 

głos Przewodniczącego.  

Pan  Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy- wyjaśnił, że to jest właśnie 

rozwiązanie, żeby w sposób jednoznaczny podjęć  bądź odrzucić  uchwały. Zapytał, czy są 

jeszcze jakieś pytania. 
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Pan Andrzej Rutkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy nie powinno się 

najpierw odwołać Komisje Rewizyjną i nową powołać. 

Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny – odpowiedział, że nie. 

 

Pan  Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod glosowanie projekt 

uchwały 

XXVIII/211/2014 - w sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin; 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił trzeci projekt 

uchwały w sprawie ustanowienia i określenia  zasad nadania honorowych tytułów: 

„Zasłużony dla Gminy Sochocin” oraz  „Firma Przyjazna Ziemi Sochocińskiej” 

 

Komentarz do uchwały przedstawiła Pani Renata Krawczyk – p.o. Kierownika Wydziału 

Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych -  powiedziała, że  w  związku z art. art.18 ust. 2     

pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 594        

z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie honorowego 

obywatelstwa gminy. Rada Gminy Sochocin ustanawia nadanie honorowych tytułów: 

1. „ Zasłużony dla Gminy Sochocin” 

2. „ Firma Przyjazna  Ziemi Sochocińskiej” 

W każdej społeczności lokalnej pojawiają się ludzie i organizacje, których aktywność, 

obywatelska postawa i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności są dostrzegane              

i zasługują na wyróżnienie. Gmina Sochocin nie korzystała dotąd z prawnych możliwości 

honorowania osób  i organizacji, które nie czekają na korzyści, z pasją i zaangażowaniem 

oddawały swój czas dla dobra publicznego  i przyczyniały się do promocji gminy Sochocin. 

W kategorii „ Zasłużony dla Gminy Sochocin” może być mieszkaniec, inna osoba, 

organizacja, stowarzyszenie lub instytucja a jako „Firma Przyjazna  Ziemi Sochocińskiej” 

może być firma, która przyczynia się do promocji gminy. 
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Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

komentowanej uchwały 

XXVIII/212/2014 -  w sprawie ustanowienia i określenia  zasad nadania honorowych 

tytułów: „Zasłużony dla Gminy Sochocin” oraz  „Firma Przyjazna Ziemi Sochocińskiej” 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił czwarty 

projekt uchwały  w sprawie przyjęcia  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sochocin 

na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”;  

 

Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Żuławnik – p.o. Kierownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jak niżej: 

„ Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  - zgodnie z art. 18 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 

z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Poś” gminny program ochrony środowiska uchwala rada 

gminy.            

 W celu realizacji polityki ekologicznej państwa, organ wykonawczy gminy sporządza 

gminny program ochrony środowiska (art. 17 ust. 1 ustawy Poś). Program, na podstawie 

aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:  

 cele ekologiczne; 

 priorytety ekologiczne; 

 poziomy celów długoterminowych; 

 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;  

 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy  prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 

Program ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata z tym, że przewidziane w nim 

działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.”  
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Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania do projektu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/213/2014 w sprawie przyjęcia  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Sochocin na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020”;  

 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 11,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 4 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta większością głosów. 

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił piąty projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032”  

 

Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Żuławnik – p.o. Kierownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jak niżej: 

„ Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado, Szanowni Państwo,  - w dniu 14 lipca 

2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”. Główne cele Programu to: 

1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 

terytorium kraju. 

3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

W związku z powyższym na gminy nałożony został obowiązek opracowania 

programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Do zadań samorządu 

gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest. ” 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania do projektu. 
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Pan Andrzej Rutkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy są przewidziane 

środki na realizację Programu. 

Pani Maria Żuławnik – p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska wyjaśniła, że tak, z Funduszu Ochrony Środowiska. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/214/2014 - w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest   z terenu Gminy Sochocin na lata 2013-2032”;  

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił szósty 

projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2014r.; 

 

Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Żuławnik – p.o. Kierownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jak niżej: 

„ Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado, Szanowni Państwo - w związku z art. 11a 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 856) Rada 

Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.  

 „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2014r.” obejmuje swoim zakresem realizację takich 

zadań jak:  

1) zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku; 

2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi oraz ich dokarmianie;  

3) odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy;  

4) przeprowadzenie zabiegów sterylizacyjnych lub kastracji zwierząt przebywających                             

w Schronisku; 

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych;  

6) usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych; 
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7) wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich;  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                        

z udziałem zwierząt.  

 Przyjęcie powyższego programu pozwoli ograniczyć na terenie Gminy Sochocin 

zjawisko bezdomności zwierząt. W Programie wskazano podmioty zaangażowane w 

realizację programu, realizatorów programu oraz wysokość zaplanowanych kosztów na 

realizację programu.”  

  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania do projektu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/215/2014 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sochocin w 2014r.; 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił siódmy projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin                 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.            

3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                    

i o wolontariacie na 2014 rok;  

 

Komentarz do uchwały przedstawiła Pani Renata Krawczyk – p.o. Kierownika 

Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych -  powiedziała, że obowiązek uchwalania 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy na 2014 

rok Gminy Sochocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wynika z ustawy z dnia         

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234, 

poz. 1536 z późn, zm.). Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego   

w zakresie współpracy z tymi podmiotami oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy.

  Niniejszy program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Sochocin                         

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Program był poddany konsultacjom, zgodnie     
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z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

poprzez: - ogłoszenie na okres 7 dni   w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

Urzędu Gminy informacji  o konsultacjach. Nie zgłoszono uwag, w  związku z powyższym przedkłada 

projekt uchwały.  

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania do projektu. 

 

Pan Andrzej Rutkowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy – zapytał, ile organizacji 

pozarządowych jest na terenie gminy. 

 

Pani Renata Krawczyk – p.o. Kierownika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw 

Społecznych odpowiedziała, że są to wszystkie jednostki OSP na terenie gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

 

XXVIII/216/2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Sochocin                        

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.           

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie na 2014 rok;  

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił ósmy projekt uchwały     

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości  i porządku 

na terenie gminy Sochocin;  

 

Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Żuławnik – p.o. Kierownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  - powiedziała, co następuje: 

„ Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado, Szanowni Państwo - na podstawie 

art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane                    

są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż 

raz na 12 miesięcy.  
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W uchwale Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin dokonano zmiany 

Uchwałą Nr XX/174/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmian 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sochocin.                                

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zgodne z prawem  

i uzasadnione”. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania do projektu. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Radny - powiedział, że wielu przedsiębiorców w ubiegłym roku 

za te same pieniądze miało odbierane odpady komunalne  2 razy. W tym roku Zakład ma 

tylko odbierać raz w miesiącu . Zapytał, czym to jest spowodowane. 

Pani Maria Żuławnik – p.o. Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej                       

i Ochrony Środowiska wyjaśniła, że opłata od osób niezamieszkałych jest opłatą miesięczną 

od pojemnika. W zeszłym roku przez cale pół roku nie tylko od osób niezamieszkałych i od 

przedsiębiorców zgodnie ze złożona deklaracją,  firma zabierała odpady od wszystkich.          

Od     1 stycznia ma obowiązek zabierać już zgodnie ze złożoną deklaracją. 

Pan Andrzej Romatowski – Radny – zapytał w jaki sposób można zaksięgować opłatę 

komunalną, ponieważ nie ma nią żadnej faktury i Umowy. 

Pani Maria Żuławnik odpowiedziała, że gmina nie wystawia faktur, ponieważ nie jest 

płatnikiem VAT, ale inni przedsiębiorcy kseruję sobie deklarację. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/217/2014 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Sochocin;  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił dziewiąty projekt 

uchwały  w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014 

dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 

Sochocin;    

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos       

w sprawie tego projektu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/218/2014 w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej na rok 

2014 dotyczącego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie 

gminy Sochocin;    

 Wyniki głosowania: 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił dziesiąty projekt 

uchwały   w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia          

2 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę  Sochocin do 

współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim przy realizacji projektu pod 

nazwą „Rozwój elektronicznej administracji województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie  dwudzielności potencjału województwa” oraz uchwały Nr  

IX/78/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwały Nr XIX/165/2013 

z dnia 27 marca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos        

w sprawie tego projektu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/219/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/2009 Rady Gminy Sochocin        

z dnia 2 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę  
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Sochocin do współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim przy realizacji 

projektu pod nazwą „ Rozwój elektronicznej administracji województwa mazowieckiego 

wspomagającej niwelowanie  dwudzielności potencjału województwa” oraz uchwały Nr  

IX/78/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwały Nr XIX/165/2013 

z dnia 27 marca 2013 r.  

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił jedenasty projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/2009 Rady Gminy Sochocin z dnia             

2 lipca 2009 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Sochocin  

do współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim przy realizacji projektu pod 

nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez 

budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz uchwały Nr IX/79/2011 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwały Nr XIX/166/2013 Rady Gminy 

Sochocin   z dnia 27 marca 2013 r.; 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos         

w sprawie tego projektu. 

Nikt nie zabrał głosu 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/220/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/152/2009 Rady Gminy Sochocin        

z dnia 2 lipca 2009 roku dotyczącej wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę 

Sochocin  do współpracy partnerskiej z województwem mazowieckim przy realizacji 

projektu pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 

mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej     

na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz uchwały        
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Nr IX/79/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 listopada 2011 r. i uchwały                     

Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Sochocin      z dnia 27 marca 2013 r. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił dwunasty projekt 

uchwały w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30 sierpnia 2013 r. Lokalnych Grup 

Działania  z województwa mazowieckiego; 

Komentarz przedstawił Pan Jerzy Ryziński – Zastępca Wójta  /stanowisko w załączeniu/ 

 

Pan Andrzej Romatowski  - Radny powiedział, że Radni nie otrzymali stanowiska              

w materiałach na Sesję.  

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -  poinformował, że w czasie 

odczytania stanowiska pracownik obsługi Biura Rady Gminy skseruje niniejsze stanowisko      

i przekaże Radnym. 

Pan Jerzy Ryziński –Zastępca Wójta – odczytał stanowisko z dnia 30 sierpnia 2013 r. 

Lokalnych Grup Działania  z województwa mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos         

w sprawie tego projektu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/221/2014 w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30 sierpnia 2013 r. Lokalnych 

Grup Działania   z województwa mazowieckiego 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił trzynasty projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na rzecz 

stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER;  

 

Komentarz przedstawił Pan Jerzy Ryziński – Zastępca Wójta – „Zgodnie z art. 15 ust. 

2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich               

(Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą być 

członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania. Stowarzyszenie  o nazwie Lokalna Grupa 

Działania – Przyjazne Mazowsze” ma na celu wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju 

lokalnego oraz na podstawie uchwały XIV/126/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 

2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sochocin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania – Przyjazne Mazowsze. 

Na podstawie uchwały Zarządu LGD – Przyjazne Mazowsze z dnia 8 lutego 2013 r. 

wysokość składki członkowskiej dla Gminy Sochocin wynosi 11.446,00 zł. ( 2 zł. x liczba 

mieszkańców gminy określona w Lokalnej Strategii Rozwoju na dzień 31 grudnia 2006 roku). 

Składka członkowska za lata 2013 -2014 w kwocie ustalonej powyżej wpłacana jest 

jednorazowo na konto stowarzyszenia LGD Przyjazne Mazowsze w 2014 roku. 

W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały.” 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania. 

Nikt nie zadał pytania. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/222/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie składki członkowskiej na 

rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER;  

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił czternasty projekt 

uchwały w sprawie zamiany gminnej nieruchomości na nieruchomość stanowiąca 

własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej;  

 

 Komentarz do projektu uchwały przedstawiła Pani Maria Żuławnik – p.o. Kierownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska jak niżej: 

 

„ Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Wysoka Rado, Szanowni Państwo - Gmina Sochocin jest 

właścicielem gruntów położonych we wsi Kolonia Sochocin, oznaczonych ewidencyjnie 

działkami nr: 104/1, 105/6 i 124/2 o łącznej pow. 0,3510 ha, faktycznie użytkowanych  przez 

Polski Związek Działkowców z siedzibą w Warszawie. 

 W celu uregulowania  praw własności do w/w nieruchomości Polski Związek 

Działkowców zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy Sochocin o dokonanie zamiany gruntów, 

poprzez przekazanie na rzecz Gminy działki nr 143/2 o pow. 0,3799 ha położonej we wsi 

Kolonia Sochocin, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego 

Związku Działkowców ,  w zamian za użytkowane wyżej grunty. 

           Po uzyskaniu zgody Rady Gminy na dokonanie ekwiwalentnej wzajemnej zamiany 

gmina Sochocin przekaże Polskiemu Związkowi Działkowców nieruchomość o łącznej pow. 

0,3510 ha w zamian zyskując nieruchomość o pow. 0,3799 ha, która umożliwi komunikację     

z pozostałymi gruntami położonymi we wsi Kolonia Sochocin, stanowiącymi własność gminy    

i ich zagospodarowanie  .  

Ekwiwalentność zamiany została ustalona stosownie do przepisów rozdziału 8 działu 

II ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez dokonanie wycen w/w nieruchomości 

przez rzeczoznawcę majątkowego w marcu 2014 r. 

Wartość działki nr 143/2 została określona na kwotę 7 000,00 zł zaś działek 

oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 104/1, 105/6 i 124/2  na łączną kwotę 

6 500,00zł . 

Przeznaczenie w/w gruntów na cele zamiany jest ich rozdysponowaniem do czego 

zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym wymagane 

jest uzyskanie zgody Rady Gminy. 
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W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zgodne z prawem         

i uzasadnione.” 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos          

w sprawie tego projektu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/223/2014 w sprawie zamiany gminnej nieruchomości na nieruchomość 

stanowiąca własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym osoby 

prawnej 

  

Wyniki głosowania: 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił piętnasty projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych stanowiących własność gminy Sochocin 

 

Komentarz przedstawiła Pani Anna Zwierzchowska  - Wójt Gminy: 

„Sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność gminy 

Sochocin  dotyczy działek: 

      -  406/5, 405/7, 404/5 o łącznej pow. 0,0824 ha 

 406/6, 405/8, 404/6 o łącznej pow. 0,0807 ha, 

 406/8, 405/10, 404/8 o łącznej pow. 0,0796 ha, 

 406/12, 405/14, 404/12 o łącznej pow. 0,0806 ha, 

 889 o pow. 0,0800 ha. 

 Są to działki położone na terenie osiedla mieszkaniowego i jako jedyne pozostały         

do sprzedaży. Są dla nich sporządzone operaty. Jest duże zainteresowanie nimi. Cena 

około 64 tys. zł.  Dochody ze sprzedaży działek są to dochody majątkowe i mogą być 
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przeznaczone tylko na wydatki majątkowe. Stąd też prośba do Wysokiej Rady                

o przyjęcie uchwały”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos        

w sprawie tego projektu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/224/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych stanowiących własność gminy Sochocin; 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

  

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił szesnasty projekt 

uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika 

pyzyrody. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos        

w sprawie tego projektu lub oczekuje komentarza 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały. 

XXVIII/225/2014 w sprawie uzgodnienia wykonania prac na potrzeby ochrony pomnika 

przyrody;  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił dziewiętnasty projekt 

uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 
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objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  

„Pomoc państwa   w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu Panią 

Joannę Załęcką – Starszego Specjalistę pracy socjalnej w GOPS. 

Pani Joanna Załęcka - Starszy Specjalista pracy socjalnej w GOPS - powiedziała, że na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 

z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), a także                  na podstawie art. 96 ust. 2 i ust .  4 ustawy 

o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) oraz     

w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia    10 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku  

albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin 

wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), 

jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny 

nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej.  

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia 

systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie 

dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi  

oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi 

osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie 

potrzeb żywieniowych. GOPS otrzymał dotacje na realizację Programu. 

        

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/228/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania        

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił dwudziesty 

projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniające            

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w 

sprawie tego projektu. 

Nikt nie zabrał głosu.                                       

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały. 

XXVIII/229/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniając           

do przyznania  nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem wieloletnim 

„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 w formie pieniężnej 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił dwudziesty pierwszy 

projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego  w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos        

w sprawie tego projektu. 
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Nikt nie zabrał głosu.                                       

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały. 

XXVIII/230/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego                 

w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił dwudziesty 

drugi  projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2014 

roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla którego organem prowadzącym 

jest Gmina Sochocin 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos        

w sprawie tego projektu. 

Pani Anna Giranowska – Radna -  zapytała, jak to się ma do poszczególnych szkół. To jest 

kwota przyznanie dofinansowania na 16.620 zł. i czy ta kwota jest rozdysponowana               

na poszczególne szkoły i na co będzie przeznaczona. 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy - odpowiedziała, że propozycje występują od 

Dyrektorów Szkół na podstawie opracowanych planów  finansowych. My tylko mamy 

zbiorówki. Pani Wójt dodała, że dokładnej informacji może udzielić  po przerwie. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały. 

XXVIII/231/2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłata            

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności   i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2014 

roku, a także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
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nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla którego organem prowadzącym 

jest Gmina Sochocin; 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 12,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 3 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta większością głosów. 

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił dwudziesty 

trzeci projekt uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, publiczne 

inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne  w szkołach podstawowych 

prowadzonych  przez Gminę Sochocin;  

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos         

w sprawie tego projektu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały 

XXVIII/232/2014 w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola, publiczne 

inne formy wychowania przedszkolnego i oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych prowadzonych  przez Gminę Sochocin;  

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 12,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Pan Andrzej Rutkowski – Wiceprzewodniczący -  poprosił o przerwę. 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -  ogłosił  20 minutową przerwę  

 

Przerwa 20 minut 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił dwudziesty trzeci 

projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki; 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o komentarz do uchwały. 
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Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy -  powiedziała, zgodnie z art.2 ust. 1  ustawy         

z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U  poz. 301) rada gminy rozstrzyga                        

o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz  sołecki. Jeśli dziś Rada 

podejmie taką uchwałę, to będzie to uchwała bezterminowa. Dotychczas Radni podejmowali 

uchwałę na 1 rok, w tej chwili po zmianach w ustawie jest uchwała bezterminowa. Gdyby 

Rada miała zamiar odstąpienie od wyodrębnienie funduszu będzie konieczność podjęcia w tej 

kwestii uchwały o niewyodrębnianiu.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy są pytania do projektu. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały. 

XXVIII/233/2014 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki; 

 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Następnie Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy - przedstawił dwudziesty 

piąty i dwudziesty szósty  projekt uchwał:  w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Sochocin oraz w  sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Gminy Sochocin na 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o komentarz do uchwał Panią Skarbnik Gminy 

Pani Marzanna Kucharzak -  Skarbnik Gminy -  wyjaśniła jak niżej: 

„I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę  893 728 zł.                

i dotyczą; 

   1. Dochodów bieżących: 
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a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-

I.23.6.2014  roku informujące o kwotach dotacji ,  w którym zmniejszono 

dochody o kwotę 4 500 zł, oraz zwiększono dochody o kwotę  22 900 zł 

b) wpłat z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 500 zł; 

c) zwrotu wydatków z roku 2013 oraz wpłaty odszkodowania w wysokości 

12 080 zł 

d) zmniejszono dochody o kwotę 82 776 zł. z tytułu  części oświatowej 

subwencji, zgodnie z pismem ST3/4820/2/2014, 

 

         2. Dochodów majątkowych: 

             a) ogłoszonej do sprzedaży działki położonej na terenach: częściowo zabudowa 

mieszkaniowa letniskowa, częściowo na terenie upraw rolnych w tarasie zalewowym rzeki 

Wkry w miejscowości Gromadzyn o numerze ewidencyjnym 98 i powierzchni 0,8500 ha 

w wysokości 72 400 zł. 

             b) dotacji na realizację inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej                   

w miejscowości Sochocin – etap IIa” w wysokości 873 124 zł, zgodnie z aneksem Nr 1 do 

umowy o przyznanie pomocy Nr 00118-6921-UM0700092/11 w ramach działanie 

„Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 365 245,84 zł i 

dotyczą: 

      1.Wydatków bieżących w kwocie 172 796,69 zł; 

      2. Wydatków majątkowych w kwocie 192 449,15zł. 

          a) zwiększono wydatki inwestycyjne na realizację zadania 

„Zagospodarowanie terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Sochocin      

o kwotę 142 891,07zł; 

          b) zwiększono wydatki na realizację zadania „Modernizacja drogi 

transportu rolniczego w miejscowości Niewikla o kwotę 40 000 zł; 

          c)  zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł. z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz 

Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku    

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową 

strażnicy,  

          d) zwiększono wydatki o kwotę 5 000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji 

celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej                    
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im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury 

medycznej; 

          e) zwiększono wydatki o kwotę 10 000 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Milewo”. 

 

Zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczy: 

 

-  wydatków na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 601,87 

zł., zgodnie z podpisanym aneksem do umowy zmieniającym termin realizacji zadania; 

-  wydatków na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego o kwotę 

14 840,05 zł tj. e-administracja, przyspieszenie wzrostu, konkurencyjności. 

Należy zwrócić uwagę na zimne załącznika nr 3 przychody i rozchody w którym 

zmniejszono:  

- deficyt z kwoty 1.362.520 zł do wysokości 834.037,84 zł.  

- zmniejszono planowany kredyt  planowany w kwocie 381.700 zł. – już go nie planujemy, 

został on pokryty wolnymi środkami. 

Obniżono zakres planowanej pożyczki z kwoty 1.105.820 zł. do 212.551 zł tj. wysokość 

pożyczki na termomodernizację. 

Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 746.486,84 zł. 

Mając na względzie prawidłową realizację budżetu w zakresie realizacji zadań bieżących 

inwestycji proszę Wysoką Radę o podjęcie przedstawionych projektów uchwał”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos.  

Pan Andrzej Romatowski – Radny zapytał skąd były wzięte wolne środki w kwocie 620 

tys. zł. 

Pani Marzanna  Kucharzak -  Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że wolne środki, są to środki 

pozostałe na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych. Pozostały z ubiegłego. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały. 

 

XXVIII/234/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;  
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Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt  uchwały. 

XXVIII/235/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2014 rok. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad – 12 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 12 -  „Interpelacje Radnych,       

w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. Zapytał, czy  ktoś z Państwa Radnych 

chciałby w tym punkcie zabrać głos. 

. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Radny zapytał, ilu obecnie jest pracowników w Urzędzie 

Gminy.. 

 

Pani Anna Zwierzchowska- Wójt Gminy poinformowała, że dokładną informację 

przedstawiła na poprzedniej Sesji, ale policzy i za kilka minut udzieli odpowiedzi. 

 

Pan Andrzej Rutkowski -  Wiceprzewodniczący Rady Gminy -   poprosił o informację 

dotycząca wykorzystania urlopów przez Wójta Gminy i Zastępcę Wójta oraz zapytał jaka jest 

średnia płaca  w Urzędzie Gminy. 

Następnie powiedział, że w miejscu jego zamieszkania występuje problem podtruwania 

sąsiadów poprzez palenie folii. Poprosił o załatwienie  tej sprawy poprzez kontrolę. 

 

Pani Anna Zwierzchowska- Wójt Gminy – poinformowała, że  odnośnie podtruć to należy 

się zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska, natomiast    w sprawie urlopów: Pani Wójt – 
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pozostałość z poprzedniego roku do wykorzystania – 18 dni, Pan Zastępca Wójta – 

pozostałość z poprzedniego roku 26 dni, ale jest czas na wykorzystanie do września i nie 

będzie zachodziła konieczność wypłaty ekwiwalentu. 

Natomiast co do średniej płacy w Urzędzie Gminy,  Pani Wójt dodała, iż wymaga                  

to  przeliczenia, więc odpowiedź odnośnie średnie płacy i ilości zatrudnionych pracowników 

w Urzędzie Gminy zostanie udzielona na piśmie.  

Ad – 13 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 13 -  Wolne wnioski                   

i zapytania. 

 

Pani Renata Krawczyk – po Kierownika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw 

Społecznych przedstawiła informację w zakresie ufundowania „ Szlachetnej paczki”  przez 

Radnych i Sołtysów, co miało miejsce w grudniu 2013 roku. Poinformowała o wysokości 

zebranej kwoty oraz o zakupach jakich dokonano i która rodzina z terenu gminy „ Szlachetną 

paczkę” otrzymała. 

Pani Ewa Domańska – Rzecznik Zarządu Gminnego PSL w Sochocinie powiedziała,            

co następuje: 

„, Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Pani Wójt, Szanowny Panie 

Wójcie, w sprawie wydanego pisma z marca 2014 roku Klub Radnych PSL oświadczamy, że 

Pan Andrzej Romatowski wystąpił z Koła PSL Sochocin w dniu 31 grudnia 2013 r. Na terenie 

Gminy Sochocin jest jedno jedyne Koło PSL Sochocin. 

 Zarząd Gminny w Sochocinie nie wyraził zgody na powstanie Klubu Radnych PSL - 

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Nie ma żadnego Koła PSL Ślepowrony, bo zgodę na 

powstanie Koła wydaje Zarząd Wojewódzki. Jest to Koło nieformalne. 

W imieniu sołectwa Gromadzyn jako sołtys, w imieniu mieszkańców serdecznie dziękujemy 

Państwu za wykonanie funduszu sołeckiego – chodzi o doświetlenie wsi. Dziękujemy 

serdecznie, jesteśmy zadowoleni. Dziękuję za uwagę.” 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy  –  powiedział, że stanowisko Klubu 

PSL nie jest w kompetencji Przewodniczącego Rady. 
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Pan Andrzej Romatowski – Radny – powiedział, że Klub Radnych powstał, jaką nazwę 

przyjął to jest sprawa Klubu, a nie Zarządu Gminnego PSL  w Sochocinie.  Według              

art. 9 Statutu PSL, mówi on, iż może być tyle Kół ile jest wiosek, a Koło tworzy  5 osób. 

Jeżeli są 2 Koła, musi być instancja nadrzędna. W Sochocinie nie udało się takiej kwestii 

rozwiązać. Dalej poprosiłem o potwierdzenie tej kwestii Wójta, na co otrzymałem odpowiedź 

pozytywną. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy- powiedział, że nie jest to problem 

Rady Gminy tylko partyjny. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Radny- przedstawił stanowisko  Klubu Radnych PSL                 

i  Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej w związku z okolicznościami i faktami, które 

miały miejsce na Sesji 14 listopada 2013 roku w związku z podjęciem uchwały                      

Nr XXVI/199/2013 – /stanowisko  w załączeniu do protokołu/. 

Radni otrzymali tekst niniejszego stanowiska przed Sesją od Przewodniczącego Klubu. 

Pan Andrzej Romatowski – Radny – poprosił o przegłosowanie przez Radnych 

oświadczenia 

Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny – powiedział, że oświadczeń się nie głosuje. 

Następnie głos zabrała Pani Wójt 

Pani Anna Zwierzchowska- Wójt Gminy- powiedziała, co następuje: 

„Na ostatniej Sesji Pan Radny Andrzej Romatowski ustosunkowując się do mojego wywiadu 

udzielonego dla oficjalnego Informatora Gminy Sochocin „Fakty Sochocińskie” dotyczące 

budowy elektrowni wodnej w Gutarzewie, postanowiłam poszukać tych dokumentów. Jeden 

taki dokument na początku kadencji, w kilka tygodni po objęciu Urzędu był przeze mnie  

podpisany. Było to pismo Pana Konopki, które  dotyczyło wydania pozwoleń i postępowanie 

administracyjne, z którego nie wynikało, że dotyczy to budowy elektrowni wodnej                  

w Gutarzewie.  Ale jakby próbując przygotować się do pełnej odpowiedzi dla Pana 

Przewodniczącego, okazało się , że dokumentacji podczas przenoszenia i porządkowania 

dokumentów znalazły się dokumenty  Panie Przewodniczący i mogę dokładnie powiedzieć, 

jak to z tym mostem w Gutarzewie było i budową elektrowni wodnej, bo to jedno z drugim 

się łączy.  Była taka sytuacja, był wykonany projekt na budowę mostu w Gutarzewie                

z progiem wodnym pod elektrownię wodną i gmina miała dla prywatnego inwestora 
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wybudować próg wodny  w ramach budowy mostu. Ta inwestycja byłą daleko posunięta na 

etapie planowania,  a mianowicie wykonana została dokumentacja za kwotę ponad 78 tys. zł., 

został złożony wniosek o środki unijne do Urzędu Marszałkowskiego na kwotę ponad 7 mln. 

zł., bo tyle  ta inwestycja rzeczywiście miała kosztować.  I ku mojemu ogromnemu 

zdziwieniu, mam nadzieję, że Państwo Radni z poprzedniej kadencji być może to pamiętają, 

na tę inwestycję została udzielona dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Także ta dotacja była 

niska bo w wys. 30%  i w związku z tym nie została podjęta.  

Ale pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że wśród wydanych 80 prawie tysięcy złotych  na tę 

dokumentację zostało wyrzucone w błoto. To Ja mam teraz pytanie do  Pana Radnego 

Romatowskiego, który w poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej – 

czy mu  ktoś pokusił się o sprawdzenie typu wydatku  pod względem legalności, celowości, 

rzetelności   i gospodarności Panie Radny. 

Kolejna sprawa dotyczy tej kwestii, chciałam poinformować Państwa Radnych, że kiedy 

powzięłam informację dotyczącą planów budowy mostu  w Gutarzewie wraz  z progiem 

wodnym, który nie miał gminie służyć, bo most można bez tego progu wybudować, bo w 

żadnym wypadku się  z tym nie łączy.               

    

 Projekt ten zakładał, że most nie będzie postawiony w miejscu, gdzie stał stary most ale               

w pobliżu młyna i długość tego mostu byłą dwukrotnie dłuższa niż mostu, który był                

w ubiegłym roku rozebrany.  

Natomiast powziąwszy te informacje  zaprosiłam na spotkanie obydwu Panów inwestorów 

czyli Pana Konopkę i Pana Kęsickiego – który deklarował budowę elektrowni wodnej             

w Sochocinie.  Okazuje się, że w trakcie tej rozmowy  w obecności Zastępcy Wójta – Pana 

Jerzego Ryzińskiego i Pani Kierownik Jeznach okazało się, że rzeczywiście Pan Konopka 

posiada pozwolenie na budowę, tylko że ma pozwolenie dla siebie. 

 Na pytanie, na jakiej zasadzie miał być budowany próg wodny  odpowiedź Pana Konopki 

była taka, że była ustna umowa, podjęte jakieś  porozumienie pomiędzy gminą  a prywatnym 

inwestorem. 

Wracając do kwestii tego, że rzędne, które są wymagane dla budowy elektrowni 

wodnej w Gutarzewie i rzędne progu, które są wymagane na budowę elektrowni wodnej       

w Sochocinie  nie są ze sobą kompatybilne, i jakby wykluczają budowę jednej albo drugiej 

inwestycji. W tej chwili stan prawny jest taki, że Pan Konopka posiada stosowne pozwolenie 

na budowę . Na pytanie, kiedy to pozwolenie było wydane, oczywiście wszystko dotyczyło 
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roku  2009. Na moje pytanie, że do tego czasu pozwolenie wydane w roku 2009  w zasadzie 

powinno już wygasnąć, ale uzyskałam informację, że został dokonany wpis do Dziennika 

Budowy, czyli to pozwolenie zostało przedłużone o kolejne 3 lata i na razie jest ważne.  

W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że  zarówno jeden jak i drugi inwestor  upiera 

się przy tym, że będzie chcieć próg wodny  z elektrownią budować czekam na decyzję 

obydwu Panów,  bo nasza rola w tym momencie się kończy. My jako gmina wydajemy tylko 

decyzję środowiskową, natomiast wszystkie inne kwestie nie należą do gminy jako organu. 

Pozwolenie wydaje Starostwo. W związku z powyższym nie wiemy, jakie będą dalsze plany    

i uzgodnienia między inwestorami. 

Wspomniałam o zasadności tego rodzaju wydatku, w tym samym czasie został złożony 

projekt na asfaltowanie ulic na Osiedlu, na którym Pan Radny mieszka   i o tym wie. Również 

został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego i przyznana dotacja w wysokości 30 %, 

a kwota wydana na projekty to ponad 40 tys. zł.       

 Na dzień dzisiejszy wszystkie te dokumenty straciły ważność, a więc 120 tys. zł.         

z budżetu gminy poszło w błoto i moje  pytanie  Panie Radny, czy był wówczas  tak 

dociekliwy pod względem legalności, rzetelności, zasadności i celowości jako 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, bo dzisiaj jako Radny podważył Pan uczciwość swoich 

kolegów i koleżanek Radnych pracujących w Komisji Rewizyjnej pod Pana bacznym okiem 

w przygotowaniu sprawozdania dla Pana. A Ja powiem tylko tak Panie Radny, zasada  sądzę 

Ciebie według siebie nie zadziałała. Tyle razy Państwo na mnie polowaliście i jak na razie nie 

trafiliście i nie traficie nigdy, bo tu się teraz  działa rzetelnie i uczciwie, zgodnie z przepisami 

prawa  i marnotrawstwa w środkach nie ma. Zapewniam Pana o tym, a Pan się chyba nie raz 

już o tym przekonał. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Radny powiedział, wiadomo wszem i wobec, że składając 

jakieś wnioski, to muszą być zrobione pod to dokumenty, muszą one być przy każdym 

wniosku i że to  kosztuje. 

 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy – powiedziała, co następuje: „  Dokumenty 

źródłowe, jakie stanowią fakty, rachunki i wyciągi z kont bankowych nawet nie powinny 

trafić do rąk Pana, ani Pana Kwiatkowskiego, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej jako obserwatorzy. Upoważnienie do tego dostali moi pracownicy – bo tak to 

wynika z przepisów prawa – Ustawa o finansach publicznych , że Wójt może tylko 
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upoważnić kogokolwiek do wglądu dokumentów źródłowych, to nie jest informacja 

publiczna. Obserwatorzy nie mieli prawa do dokumentów się dotykać, ale nikt nie 

protestował.  Na Pańskich oczach biorąc do ręki fakturę Pan Przewodniczący odczytywał jaki 

dokonany był zakup i za jaką kwotę, po czym był dokładnie sprawdzony opis, po czym był 

dokładnie sprawdzony opis faktury- czyli określenie celowości wydatku. Pani Jankiewicz – 

jako doświadczona wieloletnia księgowa sprawdziła wszystkie pieczątki i dekrety i to             

co powinno być z tyłu na opisie i myśli Pan Przewodniczący, że dokonano zakupu banneru,         

a tam może był zapis, że kupiono złotą bransoletę dla Zwierzchowskiej. Takich rzeczy nie 

było i nie będzie”. 

Pan Andrzej Romatowski – Radny  powiedział, że Pan Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej powiedział, że koszt banneru to 11 tys. zł., gdzie to był tylko sam koszt stelaża,     

natomiast, te wszystkie malunki, które tam są to koszt ok. 6 tys. zł.  

 

Pani Marzanna Kuchrzak – Skarbnik Gminy – sprostowała, że to kwota 4 tys. zł. 

 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy – powiedziała, co następuje:    „ Proszę Państwa, 

tak jest. Kwota 16 tys. złotych to kwota, za którą zasłoniliśmy  wstydliwe miejsce w centrum 

Sochocina i propozycja Pana Radnego, żeby te pieniądze dać mieszkańcom, żaby sobie 

zrobili nową elewacje bo tak byłoby ładniej, jest po prostu delikatnie określając,  okazującej 

nieznajomość przepisów prawa.  Bo proszę powiedzieć, jak  Wójt ma dawać pieniądze 

mieszkańcom na to, żeby robili sobie elewacje to wszyscy by chcieli. Ja pewnie też                  

z gminnych pieniędzy chętnie poprawiłabym sobie elewację. Ale to nie na tym rzecz polega. 

Banner ma charakter promocyjny. Jest zachowana zasada legalności, rzetelności, 

gospodarności. Nie przepłaciliśmy za to. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. To jest miejsce 

główne w Sochocinie. A skoro się to  mieszkańcom podoba  to,  to jest dla mnie  

najważniejsze. Podoba się mieszkańcom i wszystkim, którzy Sochocin odwiedzają.”. 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Radny powiedział, że jeśli będziemy wszystkie takie 

brzydkie miejsca zasłaniać bannerami, to proponuję, żeby zrobić banery autostrad i pokłaść je 

na nasze drogi, to nie będzie kłopotu. 
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Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy – powiedziała co następuje: „ Jakby wszyscy 

dbali o te drogi w tamtej kadencji to nie trzeba byłoby kupować banneru. Panie Radny,            

a jak chodzi o zasadność różnego rodzaju podatku, to ja tez pozwolę sobie zwrócić uwagę, że  

przeznaczenie funduszu sołeckiego w Smardzewie w kwocie prawie 15 tys. zł. na plac zabaw, 

który przy szkole jest – jest na pewno mało zasadne.” 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Radny - powiedział, co następuje: „ Jeżeli się w Smardzewie 

żałuje  dla dzieci 15 tys. złotych a w Sochocinie wydaje się 146 tys. zł. – to przepraszam”. 

 

 Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy -  zapytał, czy ktoś chce jeszcze 

zabrać glos w punkcie Wolne wnioski.  

 

Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny – odniósł się do informacji, którą podała Pani Wójt 

odnośnie projektu asfaltowania Osiedla w kwocie 7 mln 200 tys. zł. oraz projekt 40 tys. zł. 

Powiedział, co następuje: „Na ile jest to realne, skoro teraz jest problem z wyżwirowaniem 

całego Osiedla. Zostały wyżwirowane 2 drogi i cała ul. Kwiatowa została  utwardzona. Tutaj 

tworzy się projekt 7 milionowy za 40 tys. zł. Jakie są realia zrealizowania tej inwestycji. 

Pytam się. Chciałem powiedzieć, cóż nam po projekcie, za który zostały wyrzucone pieniądze 

w błoto – 40 tysięcy. I to jest Państwa zdaniem wszystko porządku. Czemu, jak był taki 

ambitny projekt nie zostało chociaż 20 m. zalane?” 

 

Pan Zygmunt Pierzchała – powiedział że w poprzedniej kadencji, kiedy było 2 m śniegu         

i 30 stopni mrozu to robiono klasyfikację gruntów. 

Pan Jakub Gburzyński – powiedział, że kadencja prawie upłynęła, a o moście nikt nic nie 

wiedział, czy był projekt, , czy coś było robione w tym temacie. Poniesiono koszty i bez  

rezultatu. Nie wiadomo co dalej z mostem zrobić. 

 

Pan Dariusz Świercz - Przewodniczący Rady Gminy -  zapytał, czy ktoś chce jeszcze 

zabrać glos w punkcie Wolne wnioski.  

Nikt nie zabrał głosu. 
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Ad – 14 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -  zamknął obrady XXVIII Sesji 

Rady Gminy słowami: „Zamykam obrady XXVIII Sesji Rady Gminy”. 
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