
Protokół Nr IX  

z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 29 września 2015 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Obrady zakończono o godz. 12.30 

 

Ad – 1 

   

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

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył IX Nadzwyczajną 

Sesję Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji 

uczestniczy 15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie powitał:  

1. Państwa Radnych i Państwa Sołtysów 

2. Pana Andrzeja Romatowskiego– Wójta Gminy Sochocin  

3. Pana Mecenasa Jacka Nieściora- Radcę Prawnego 

4. Członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej: Pana Jana Antonowicza  

5. Panią  Elżbietę Krauze-Sekretarza Gminy 

6. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy 

7. Pana Kryspina Kadej- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

8. Kierowników wydziałów i pracowników Urzędu Gminy Sochocin 

9. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji. 

 



Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

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

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

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

31 sierpnia 2015 r”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś  

z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie protokołu. Następnie poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 31 sierpnia 

2015 r. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 4 

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 4 

porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Przedstawił pierwszy projekt w sprawie przyjęcia 

regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Sochocinie. 

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny Gminy Sochocin odniósł się do 1§ oraz punktu 2 i 3, 

mówiący o tym, że stadion jest powszechnie dostępny od godz. 8 do godz. 20, a w okresie 



maj-wrzesień od godz. 8 do godz. 21. Radny zwrócił się z zapytaniem czy będzie osoba 

odpowiedzialna za opiekę nad stadionem w zakres której kompetencji będzie należało 

otwieranie i zamykanie stadionu, pilnowanie przed wjazdami np. motorowerem. Radny 

wyjaśnił, że sama obsługa płyty stadionowej wynosi około 35 000 złotych rocznie. Do tego 

koszt budowy samej płyty około 100 000 złotych. Istnieje obawa, że otwarcie stadionu do 

użytku publicznego może spowodować jego zniszczenie i zwiększenie tym samym kosztów 

utrzymania. Pan Dzięgielewski poinformował, że nie chce być źle zrozumiany, że jest za 

zamknięciem stadionu, aczkolwiek skłania się do projektu, który był wcześniej 

opracowywany i przygotowywany a nie wdrożony w życie. Chodzi o projekt budowy 

mniejszego stadionu ze sztuczną nawierzchnią za główną płytą stadionową. Taki obiekt 

mógłby być otwarty przez cały dzień  i każdy mógłby z takiego „orlika” skorzystać. Radny 

dodał, że gmina Sochocin jest jedna z niewielu gmin, które nie posiadają takiego boiska.   

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że w dalszej części regulaminu jest zapis, że wjazdy na 

stadion są zabronione, tym bardziej jeżdżenie po płycie boiska. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny Gminy Sochocin zwrócił się z zapytaniem kto będzie 

tego pilnował, by nikt na stadion nie wjeżdżał jeżeli stadion będzie otwarty od godz. 8 do 

godz. 21. Radny dodał, że jedna dysza stadionowa to koszt około 1000 złotych, a jest ich 15 

sztuk.  

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy Sochocin poinformował, że 

stadion będzie otwarty do użytku publicznego, ale nie oznacza to, że brama będzie otwarta na 

oścież.  

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny Gminy Sochocin dodał, że z tyłu stadionu brakuje 7-8 

przęseł i każdy jak chce może wchodzić na stadion.  

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy Sochocin poinformował, że 

jeżeli stadion jest to wypadało by aby społeczeństwo z niego korzystało.  

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny Gminy Sochocin poinformował, że gdziekolwiek 

indziej nie ma takiego publicznego boiska z płytą główną, że każdy kto chce może sobie       

w dowolnym czasie z niego korzystać. Do tych celów powinny być orliki i sztuczne boiska. 

Radny obawia się, że po udostępnieniu stadionu może być problem z utrzymaniem go           

w wysokiej jakości. Pochwala zapis o zorganizowanie grup, gdzie przedstawiciel imiennie  



zgłosił by grupę do korzystania ze stadionu i na ten czas bierze odpowiedzialność. Radny 

jeszcze raz podkreślił, że w dobrej wierze chciałby aby stadion utrzymać w należytej jakości.  

Pan Sławomir Jaskłowski- Radny Gminy Sochocin poinformował, że miał być stadion       

z prawdziwego zdarzenia w poprzedniej kadencji. Został zbudowany plac zabaw, gdzie na 

dzień dzisiejszy nawierzchnia jest w opłakanym stanie. Czy zamiast tego nie powinien być 

orlik. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny Gminy Sochocin poinformował, że cały czas mówi 

się, że gmina nie ma środków, a Radny mówi o sztucznej nawierzchni, której wartość jest trzy 

razy większa niż to co zostało wykonane.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin poinformował, że w czasie trwania 

imprezy MTB Maraton Legia zostało ustalone z Radnym Dzięgielewskim, że zostaną 

wykonane ławki. Dodał, że o przęsłach Radny nic nie wspominał, a można było tę sprawę tak 

jak ławki załatwić. Wójt powrócił do kwestii orlika, że Urząd pracuje nad projektem budowy 

boiska, który ma nadzieję zrealizować w przyszłym roku.  

Pani Jolanta Kochanowska- Radna Gminy Sochocin zwróciła się z zapytaniem 

dotyczącym §10 w którym jest mowa, że szkody w wypadkach na stadionie zaistniałych           

w związku z imprezą należy niezwłocznie zgłosić do organizatora czyli do właściciela. Radna 

zapytała, kto ponosi wydatki za szkody. Czy właściciel czy w danej chwili organizator.   

Pan Jacek Nieścior- Radca Prawny wyjaśnił, że kwestię ewentualnego odszkodowania nie 

ujmuje się w takich regulaminach ponieważ to wynika z przepisów. Zwrócił uwagę, że 

powinna być odpowiednia polisa ubezpieczeniowa na majątek gminy. Organizator również 

chcąc zorganizować imprezę powinien mieć polisę ubezpieczeniową plus przepisy karne, 

które będą na zasadzie gminy określać kto ponosi koszty ewentualnej szkody.   

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 Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie 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 w samorządach województwa 

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. 

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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 Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie 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., uchwały Nr XIX/166/2013 Rady Gminy Sochocin         

z dnia 27 marca 2013 r., uchwały Nr XXVIII/220/2014 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 

marca 2014 r., i uchwały Nr V/43/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2015 r. 

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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 Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/65/2015 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Sochocin na 2015 rok. 

 

 

 



Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy uzasadniła projekt uchwały: 

„Wysoka Rado 

W Uchwale Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2015 r. wystąpił błąd pisarski polegający na 

nieprawidłowym zapisie numeru załącznika.  

Treść § 3 „ Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy 

z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie                  

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały” winna brzmieć zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

niniejszej uchwały”. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie tej uchwały”. 

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 Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy uzasadniła projekt uchwały: 

„ Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli to od razu komentarz do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej , gdyż jest to również uzasadnienie do niej. 

Wysoka Rado ! 

W przedstawionych projektach Uchwał dokonano następujących zmian: 

I. Dochody budżetu zwiększono ogółem o 90 723,51 zł.   

 w dziale 751  zwiększono dochody o kwotę 6 151 zł, z tytułu dotacji na 

zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 

 w dziale 758   zwiększono dochody o kwotę  84 527,51 zl z tytułu dotacji na zwrot 

części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku 

II. Wydatki budżetu zwiększono ogółem o kwotę  90 723,51 zł. 

 w dziale 150  zwiększono wydatki o kwotę  2 070 zł, na  współfinansowanie  projektu 

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego w dziale 



750 zwiększono wydatki o kwotę  1 917,27 zł, na współfinansowanie projektu 

„Rozwój elektronicznej administracji w dziale 600 Transport i łączność dokonano 

przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu  

sołeckiego w miejscowości Wierzbówiec; 

 w dziale 751  zwiększono wydatki o kwotę 6 151 zł,  na zorganizowanie                       

i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu; 

 w dziale 754   zwiększono wydatki o kwotę 5 000 zł z tytułu wpłaty na Wojewódzki 

Fundusz Wsparcia Policji  dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku                        

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych                

z zakupem samochodu. 

 w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki  o kwotę 35 685,24 zł            

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup książek do bibliotek; 

 w dziale 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesień między 

paragrafami w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu; 

 w dziale 852  zwiększono wydatki o kwotę 13 900 zł, z przeznaczeniem na 

sfinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej; 

 w dziale 921  zwiększono wydatki o kwotę 18 000 zł z przeznaczeniem na dotację 

podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury; 

 w dziale 926  zwiększono wydatki o kwotę 8 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie 

stadionu gminnego. 

Dziękuję.” 

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 Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Sochocin na 2015 rok. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały wraz                    

z uzasadnieniem. 

Wyniki głosowania: 

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



Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Pan Grzegorz Zientarski –Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego poinformował, że przed sesją Radni i Sołtysi otrzymali anonimową ankietę 

do wypełnienia. Jest ona  związana z aktualizacją strategii rozwoju. Jej wyniki będą cennym 

źródłem informacji dotyczącej aktualnych najważniejszych potrzeb i oczekiwań 

społeczeństwa. Pan Zientarski zwrócił się z prośbą o wypełnienie i zwrot ankiet. Dodał, że 

dodatkowe ankiety są dostępne w Urzędzie Gminy w Wydziale Rozwoju Gospodarczego           

i Planowania Przestrzennego. Wyniki ankiety będą podane w formie zbiorczej do publicznej 

wiadomości. Należy zaznaczać jedną odpowiedź, chyba że jest możliwość wielokrotnego 

wyboru. Wtedy powinno zaznaczyć się to co jest dla ankietowanego najistotniejsze.  

Ad-5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady IX 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy słowami „Zamykam obrady IX Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy.” 

 

 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

 

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

Gminy Sochocin www.sochocin.pl. Nagranie słuchowe nr 69 dostępne do odsłuchu w Urzędzie Gminy Sochocin 

ul. Guzikarzy 9 09-110 Sochocin pok. Nr 18. 

http://www.sochocin.pl/

