Protokół Nr XXXIII/2018
z XXXIII Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 6 czerwca 2018 roku
odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin
pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego
- Przewodniczącego Rady Gminy

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00
Stan Radnych -15, obecnych – 14

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 XXXIII Sesję
Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy
14 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Następnie powitał Państwa Radnych oraz Sołtysów, Wójta Gminy Sochocin, Radnych
Powiatu Płońskiego, Radcę Prawnego, przedstawicieli Urzędu Gminy w Sochocinie,
zaproszonych gości, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy podziękował za służbę na terenie gminy Sochocin
mł.asp. Rafałowi Michniewiczowi oraz złożył gratulacje Panu Kryspinowi Kadejowi
Dyrektorowi GOK, Andrzejowi Świerczowi- Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej, Pawłowi
Bartłomiejczykowi nauczyciela gry na instrumentach za zajęcie III miejsca w przeglądzie
festiwalowym Orkiestr Dętych w Pułtusku.
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Ad – 2
Pan

Stanisław

Kwiatkowski

–

Przewodniczący

Rady

Gminy

przeszedł

do

punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 28 marca
2018 roku.
4. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Sochocin.
6. Informacja o działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej – oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka
Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej.
7. Dyskusja.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sochocin wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 oraz zapoznanie się z informacją o stanie
mienia Gminy Sochocin:
1) prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Sochocin za 2017 r. oraz informacją o stanie mienia;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok;
3) dyskusja;
4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok:
1) zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin
o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok i wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy
Sochocin
za 2017 rok;
3) dyskusja;
4) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok.
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10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok;
3) w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sochocin maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych;
4) w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin;
5) w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Sochocin”.
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sochocin.

11. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod
głosowanie porządek obrad.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad – 3
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej
w dniu 28 marca 2018 roku.”
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie
protokołu.
Nie było uwag.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Sochocin
odbytej w dniu 28 marca 2018 roku.

Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. - 4
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
4 porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o zabranie
głosu Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy przedstawił informację Wójta o działaniach
międzysesyjnych. (Informacja stanowi załącznik do protokołu)

Ad – 5
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 5
„Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Sochocin”.
Zwrócił się z prośbą do Pana mł. insp. Jarosława Brzozowskiego- Komendanta Powiatowego
Policji w Płońsku o przedstawienie ww. informacji. (Informacja stanowi załącznik do
protokołu)
Nie było uwag i pytań.

Ad – 6
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 6 „Informacja
o działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej- oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury,
Gminnej Biblioteki Publicznej”.
Pan Przewodniczący poinformował, że Państwo Radni otrzymali w materiałach ww.
informacje.
Pani Joanna Załęcka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ocenę Zasobów Pomocy
Społecznej.
Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z zapytaniem na jakiej podstawie zostały
wyliczone prognozy o liczbie dzieci na przyszłe lata.
Pani

Joanna

Załęcka-

Kierownik

Gminnego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

poinformowała, że dane demograficzne uzyskane zostały z Urzędu Stanu Cywilnego i są
realne. Jeżeli jest tendencja spadkowa, to nie można przewidzieć, ze w kolejnych latach
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będzie tendencja wzrostowa. Przedstawiła również informacje w jaki sposób sporządzana jest
informacja o działalności GOPS w Sochocinie. (dokładna wypowiedź na nagraniu
http://sochocin.pl/aktualnosci/informacje-z-gminy/xxxiii-sesja-rady-gminy-sochocin-6-06-2018-rwideo-1075/ 34:15-34:50)

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym okresu kwoty
świadczeń.
Pani Joanna Załęcka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała,
że jest to kwota za cały rok.
Pani Marzanna- Kucharzak Skarbnik gminy uzupełniła wypowiedź Pani Joanny Załeckiej
dotyczącej

wypłaty

świadczeń.

(dokładna

wypowiedź

na

nagraniu

http://sochocin.pl/aktualnosci/informacje-z-gminy/xxxiii-sesja-rady-gminy-sochocin-6-06-2018-rwideo-1075/ 37:10-37:40)

Ze względu na słabą jakość nagrania video nie jest możliwe zawarcia w protokole dalszej
części obrad (http://sochocin.pl/aktualnosci/informacje-z-gminy/xxxiii-sesja-rady-gminy-sochocin-606-2018-r-wideo-1075/ 38:00-41:35)

Ad –7
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 7 „Dyskusja”.
Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym drogi relacji
Smardzewo- Kolonia Sochocin. Czy jest to ostateczna wersja tej drogi.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że jest to etap pośredni i będzie
położona jeszcze jedna warstwa.
Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym drogi w Kondrajcu.
Od krzyża w stronę mieszkańca Kondrajca.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że na chwilę obecną trzeba dokonać
mediacji, gdyż jest spór dotyczący tej drogi pomiędzy mieszkańcami.
Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady czy są planowane prace wykaszające
trawę z poboczy i drzew przy drodze w Milewie oraz droga od „50” do skrzyżowania
w Milewie czy będą załatane dziury.
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Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że koszty zniszczeń przez zalanie
dróg wynosi około 3 500 000 złotych. Ta droga jest ujęta w protokole i oczekuje się na środki
od Wojewody by móc je naprawić. Na tą chwile nie ma zaplanowanych środków w budżecie
na remont.
Pani Jolanta Kochanowska- Radna zwróciła się z prośbą o naprawę fontanny, która
znajduje się na rynku w Sochocinie.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że naprawa zostanie wykonana „na
dniach”.

Ad – 8
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
8 porządku obrad „Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sochocin wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 oraz zapoznanie się z informacją
o stanie mienia Gminy Sochocin”. Zwrócił się z prośbą do Pana Andrzeja RomatowskiegoWójta Gminy o prezentację sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok oraz informację o stanie mienia.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy, powiedział, co następuje:
„Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy nie później niż do dnia 30
czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie
absolutorium po zapoznaniu się z następującymi dokumentami:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) informacją o stanie mienia komunalnego,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
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Powyższe dokumenty przedłożone zostały Radzie Gminy. Komisja Rewizyjna na
posiedzeniu w dniu 15 maja rozpatrzyła sprawozdanie i wydała pozytywną opinię.
Dokumenty przekazane zostały również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, której skład
orzekający wydał pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2017
rok oraz pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
W materiałach na dzisiejszą sesję przekazaliśmy Państwu Radnym komplet materiałów
dotyczących wykonania budżetu za 2017 rok.
Pozwolą więc Państwo, że w chwili obecnej przedstawię najistotniejsze parametry
charakteryzujące jego realizację. (według danych liczbowych w pełnych złotych)
Planowane dochody po zmianach wyniosły 23 800 750 zł.
Wykonano je w kwocie 23 424 102 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu po zmianach.
Planowane wydatki po zmianach wyniosły 25 652 113 zł.
Wykonano je w kwocie 25 103 798 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu po zmianach.
Przedstawiam Państwu wykonanie dochodów według grup:
1) dochody własne ogółem - wykonanie - 6 923 045 zł, co stanowi 95%
w stosunku do planu,
2) subwencja ogólna
w stosunku do planu,

wykonania

- wykonanie - 7 871 100 zł, co stanowi 100% wykonania

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - wykonanie 8 148 824 zł, co stanowi 99,8%
wykonania w stosunku do planu,
4) środki na dofinansowanie inwestycji gmin - wykonanie 481 133 zł, co stanowi 100%
wykonania w stosunku do planu,
Dochody bieżące wykonano w kwocie 22 738 092 zł, co stanowi 99,5% wykonania
w stosunku do planu,
Dochody majątkowe
w stosunku do planu.

-

w

kwocie

686 010

zł,

co

stanowi

96%

Przedstawiam wykonanie dochodów według działów klasyfikacji
(powyżej 1mln zł), są to:
Dział 758 - różne rozliczenia - wykonanie w wysokości 7 947 392 zł.

wykonania
budżetowej

W tym dziale zawarte są dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz jej części:
W dziale tym zawarta jest również dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach funduszu
sołeckiego, która wynosi 76 292 zł.
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Dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej. W tym dziale zawarte są dochody z podatków i opłat
lokalnych oraz udział w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków od osób fizycznych
i prawnych.
Dochody wykonano w wysokości 5 792 699 zł,
w stosunku do planu.
Udział w podatku
3 212 356 zł.

co stanowi

98% wykonania

dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych-

Wysoką pozycję w dochodach budżetu gminy zajmuje dział 855 rodzina,
w którym zrealizowano dochody w kwocie
6 950 182 zł, co stanowi 99,9%
w stosunku do planu.
Przystępuję do omówienia wydatków w 2017 roku
Wykonano je w kwocie 25 103 798 zł, co stanowi 98% w stosunku do planu po zmianach,
w tym:
1) wydatki bieżące

- wykonanie - 22 160 060 zł,

2) wydatki majątkowe - wykonanie - 2 943 738 zł.
W skład wydatków majątkowych wchodzą wydatki
1 983 453 zł i zakupy inwestycyjne w kwocie 255 378 zł.

inwestycyjne

w

kwocie

Najwyższe wydatki wykonane w 2017 rok w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej (powyżej 1mln zł), to:
Wydatki z zakresu pomocy społecznej, które
( stanowią 32% wydatków ogółem).

w 2017 roku wyniosły 8 058 827 zł

Wydatki na oświatę wyniosły 7 902 383 zł ( stanowią 31% wydatków ogółem)
W 2017 roku w placówkach oświatowych naukę pobierało 627 uczniów/dzieci.
Zatrudnionych było 115 pracowników.
Wydatki Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie
(zatrudnionych 74 pracowników) wykonano w kwocie 5 049 696 zł.
Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołozębiu wykonano w kwocie 1 090 209 zł. Do szkoły
uczęszczało 59 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 15 dzieci.
Wydatki Szkoły Podstawowej w Smardzewie wykonano w kwocie 849 370 zł. Do szkoły
uczęszczało 42 uczniów, a do oddziału przedszkolnego 14 dzieci.
Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły 424 383 zł.
Wydatki na administrację publiczną
ogółem).

wyniosły 3 174 231 zł ( stanowią 13% wydatków
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Wyszczególnione zostały w dziale 750 - Administracja publiczna.
Są to wydatki związane z :
1) wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- wykonanie - 61 928 zł,
2)

funkcjonowaniem organów gminy - diety radnych, zakup materiałów biurowych
- wykonanie - 98 038 zł,

3) promocją gminy - wykonanie - 101 065 zł,
4) wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy nie ujętymi w innych działach
klasyfikacji budżetowej w tym urzędu gminy - wykonanie - 2 828 488 zł,
5) wydatki w kwocie 558 176 zł. związane są z utrzymaniem budynków, funkcjonowaniem
administracji gminy.
Wysokie wydatki wykonano również w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
Dział 600 – Transport i łączność - 3 000 381 zł, ( stanowią 12% wydatków ogółem)
W tym dziale ujęte są wydatki na inwestycje drogowe oraz wydatki związane
z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wyniosły 2 241 241 zł.
dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki stanowią kwotę
1 294 491 zł, ( stanowią 5 % wydatków ogółem)
W dziale tym realizowane są zadania
utrzymania zieleni, oświetlenia ulic.

dotyczące systemu gospodarowania odpadami,

W 2017 roku zrealizowane były następujące zadania inwestycyjne:
1)
zadanie
„przebudowa
drogi
gminnej
relacji
Ślepowrony-Niewikla”
- wykonano nawierzchnię bitumiczną i obustronne pobocza z kruszywa łamanego na drodze
o długości 1 km 249 mb. i szerokości 4,5 mb. - zadanie zostało wykonane za kwotę
453 444 zł.
Na powyższe zadanie Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał dla Gminy Sochocin
dotację w wysokości 150 000 zł.
2) zadanie „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa” - wykonano nawierzchnię
asfaltową
wraz
z
podbudową
z
tłucznia
kamiennego
na
drodze
o długości 1km 705 mb. i szerokości 4,5 mb. - zadanie wykonano za kwotę 333 451 zł.
3) zadanie „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbówiec” - wykonano
nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na drodze o długości 800 mb. i szerokości 4,5
mb. - zadanie wykonano za kwotę 184 182 zł.
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4) zadanie „przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo - Podsmardzewo
i Smardzewo” - wykonano nawierzchnię asfaltową dróg o długości 2 km 260 mb.
i szerokości 4,5 mb. - zadanie wykonano za kwotę 222 079 zł.
To zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, poziom dofinansowania wyniósł 63,63%
poniesionych kosztów kwalifikowanych.
5) zadanie: „modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo- SmardzewoKępa i Kuchary Żydowskie - Jędrzejewo - Kępa”
W ramach zadania przebudowano drogę gminną w Kucharach Żydowskich
i w Jędrzejewie o długości 800 mb. - zadanie wykonano za kwotę 167 418 zł.
6) zadanie „przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie
miejscowości Sochocin”. W ramach zadania przebudowano ulicę Kwiatową i ulicę
Sucharskiego - zadanie wykonano za kwotę 218 692 zł.
7) zadanie „rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin”
Zadanie obejmuje szkoły z terenu gminy Sochocin.
W ramach realizacji zadania w 2017 roku zakończono remont hali sportowej przy
Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie oraz wykonano
dokumentację projektowo - kosztorysową dwóch boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w
Kołozębiu
i w Smardzewie.
Wartość wykonania zadania w 2017 roku wynosi 298 178 zł. Zadanie będzie kontynuowane
w 2018 roku i w 2019 roku.
Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji całego zadania 1 269 950 zł,
8) zadanie „poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sochocin
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni - etap I”
Wartość wykonania zadania to kwota 44 607 zł.
Na zadanie otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 44 607 zł.
9) zadanie „wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej
w miejscowości Drożdżyn” Wartość wykonania zadania to kwota 26 727 zł.
10) zadanie „poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej
nr 50”. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową.
Wartość wykonania zadania to kwota 45 412 zł,
11) zadanie „przebudowa dróg gminnych relacji Milewo – Żelechy”
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Opracowano dokumentację projektową. Wartość wykonania zadania wynosi 19 966 zł.
12) zadanie „zakup i wyposażenie samochodu pożarniczego”.
Zadanie wykonano w wysokości 164 406 zł.
Na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki wyniosły
254 594 zł.
Przedstawiam wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok:
przychody:
413 494 zł,
koszty ogółem: 410 286 zł,
stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 3 208 zł.
Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok:
1) przychody:
155 185 zł,
2) koszty ogółem: 155 121 zł,
3) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 293 zł.
W 2017 roku jednostki budżetowe pozyskały środki finansowe
w ramach
prowadzenia rachunków dochodów własnych. Realizacja planów finansowych
po
stronie
dochodów
oraz
wydatków
wynosi
131 545
zł.
Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku:
1) powierzchnia mienia komunalnego: 183, 4283 ha, w tym:
- drogi - 153,2423 ha,
- działki budowlane i rekreacyjne - 3,096 ha (Bolęcin, Kępa, Milewo, Niewikla,
Podsmardzewo, Sochocin),
- usługi-infrastruktura - 10,4200 ha ( Gutarzewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Milewo, Rzy,
Smardzewo, Sochocin),
- kultura, oświata, administracja - 6,3600 ha (Kołoząb, Smardzewo, Sochocin),
- działki rolne - 10,3100 ha ( Drożdżyn, Rzy, Smardzewo, Sochocin)
2) w 2017 roku Gmina Sochocin zbyła grunty o łącznej powierzchni 0,15 ha. Gmina nabyła
z mocy prawa pod drogi gminne grunty o łącznej powierzchni 1,6380 ha o wartości 32 760
zł.
Proszę Państwa !
Skutki udzielonych przez gminę w 2017 roku:
1) zwolnień z tytułu podatków lokalnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy
stanowi kwota 501 794 zł,
2) obniżenia górnych stawek podatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy stanowi
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kwota 367 238 zł.
Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 869 033 zł, co stanowi 3,65% planowanych
dochodów ogółem.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 2 745 597 zł,
w tym: niespłacona pożyczka
niespłacony kredyt
zadłużenie z tytułu emisji obligacji

495 597 zł

-

- 250 000 zł
- 2 000 000 zł.

Wynik finansowy za 2017 rok zamknął się deficytem w kwocie - 1 679 695 zł.
( planowany deficyt - 1 851 363 zł.)
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 668 647zł.
Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące. Zachowana była
równowaga budżetowa. Wykonanie budżetu odbywało się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Panie Przewodniczący ! Wysoka Rado!
Podsumowując rok 2017 chciałbym powiedzieć, że był to rok intensywnej pracy dającej
wymierne efekty.
W 2017 roku na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 983 453 zł. priorytetem były
drogi gminne - wykonaliśmy 5,76 km dróg utwardzonych.
Podejmowaliśmy również wiele czynności w celu przygotowania się do realizacji zadań
inwestycyjnych w 2018 roku.
Te wszystkie podejmowane działania mogą być realizowane dzięki współpracy wielu osób,
dlatego w dniu dzisiejszym pragnę podziękować wszystkim Paniom i Panom radnym za
współpracę, zaangażowanie, aktywność, mądrość przy podejmowaniu decyzji w sprawie
budżetu gminy Sochocin na 2017 rok– jego uchwalenia oraz zmian.
Dziękuję Regionalnej Izby Obrachunkowej za merytoryczne wspieranie podejmowanych
działań finansowych. Bardzo dziękuję Paniom i Panom sołtysom dziękuję wszystkim osobom
zaangażowanym w realizację zadań gminy.
W dniu dzisiejszym zwracam się do Państwa Radnych z prośbą
dotyczących wykonania budżetu w 2017 roku
Dziękuję za uwagę.”
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o podjęcie uchwał

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Andrzejowi
Romatowskiemu – Wójtowi Gminy i zwrócił się z prośbą do Pani Elżbiety Krauze- Sekretarz
Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
Pani Elżbieta Krauze- Sekretarz Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.157.2018 z dnia
24 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok (Uchwała stanowi załącznik do
protokołu oraz Radni otrzymali w materiałach na sesję).
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie
Krauze- Sekretarz Gminy i zaprosił Radnych do dyskusji, pytając czy ktoś chciałaby zabrać
głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych: „za”-11 Radnych, „przeciw”-0 Radnych, „wstrzymał się od głosu”-3
Radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwale nadano Nr XXXIII/255/2018

Ad-9
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
9 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok”. Zwrócił się z prośbą do Pani
Jolanty Kochanowskiej –Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o zapoznanie Rady Gminy
z Uchwałą Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2018 roku o opinii wykonania
budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Sochocin.
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Pani Jolanta Kochanowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę:
UCHWAŁA Nr 1/2018
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 15 maja 2018 r.
o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok i wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin.
Komisja Rewizyjna w osobach:
Przewodnicząca: Jolanta Maria Kochanowska
Członkowie:

Lucyna Marianna Jankiewicz
Łukasz Szabrański

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)
podjęła następującą uchwałę
§1. Wydaje się pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok.
§2. Występuje się do Rady Gminy Sochocin z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy
Sochocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
§3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
§4. Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania wniosku,
o którym mowa w § 2;
2) Radzie Gminy Sochocin.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Pani
Elżbiety Krauze –Sekretarz Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Sochocin za 2017 rok.
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Pani Elżbiety Krauze –Sekretarz Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.204.2018 z dnia 29 maja
2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin
z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sochocin
(Uchwała stanowi załącznik do protokołu w/w uchwałę Radni otrzymali w materiałach na
sesję).
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie
Krauze- Sekretarz Gminy i zaprosił Radnych do dyskusji, pytając czy ktoś chciałaby zabrać
głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Sochocin za 2017 rok.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych: „za”-10 Radnych, „przeciw”-3 Radnych, „wstrzymał się od głosu”-1
Radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów.
Uchwale nadano Nr XXXIII/256/2018
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy podziękował za zaufanie i udzielenie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Ad – 10
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 10
porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin oraz w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Sochocin na 2018 rok.
Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz
z

uzasadnieniem.

(Dokładna

wypowiedź

1:19:40-

1:23:40

nagranie

http://sochocin.pl/aktualnosci/informacje-z-gminy/xxxiii-sesja-rady-gminy-sochocin-6-062018-r-wideo-1075/ )
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Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wydatków
majątkowych. Zostały one zwiększone o kwotę 48 000 na rozwój szkolnej infrastruktury
sportowej. Pan Wójt poinformował w międzysesyjnej, że zostanie podpisana umowa.
Z informacji jakie posiada Radny kwota przetargowa wynosiła 85 000 złotych. „Jak to się
ma?”.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział „Tak to się ma, że będzie dobrze.”
Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik gminy poinformowała, że pierwszy przetarg został
unieważniony. W drugim przetargu cena była niższa w związku z tym zabrakło około 40 000
złotych. Ta kwota powinna wystarczyć na realizację inwestycji.
Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sochocin:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 13, Radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXIII/257/2018
Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Sochocin na 2018 rok.
Głosowało 14 Radnych : „za” – 13, Radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXIII/258/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sochocin maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie Gminy Sochocin.
Pani Barbara Woźniak- Inspektor ds. działalności gospodarczej przedstawiła projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem.
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Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie ustalenia na terenie Gminy Sochocin
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy

stwierdził, że uchwała podjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr

XXXIII/259/2018
Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Sochocin:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy

stwierdził, że uchwała podjęta jednogłośnie. Uchwale nadano nr

XXXIII/260/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Programu Rewitalizacji Gminy
Sochocin”.
Pan Dariusz Wiśniewski- Inspektor ds. inwestycji przedstawił projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 14, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwale nadano
nr XXXIII/261/2018

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Sochocin oraz przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wyniki głosowania:
Głosowało 14 Radnych : „za” – 13, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 1.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. Uchwale
nadano nr XXXIII/262/2018
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Ad – 11
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 11
porządku obrad „Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje radnych
z poprzedniej sesji”.
Pani Jolanta Kochanowska- Radna przedstawiła Radzie informację dotyczącą kosztów
odwoływania prezesów w Gminnym Zakładzie Komunalnym.
Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym podsypania pobocza
przy drodze powiatowej.
Pan Marcin Piechocki- Dyrektor PZD w Płońsku poinformował, że ta inwestycja jeszcze
nie jest skończona. Wszystkie „niedoróbki” związane ze zjazdami i poboczami będą jeszcze
do zrobienia.
Pani Jolanta Kochanowska- Radna zwróciła się zapytaniem dotyczącym przyszłych
planów remontu/naprawy drogi relacji Sochocin- Kuchary Żydowskie. Dodała, że stan drogi
jest fatalny. Radna od 4 lat zgłasza tę drogę.
Pan Marcin Piechocki- Dyrektor PZD w Płońsku poinformował, że PZD posiada pewną
pulę środków, którymi gospodaruje. W pierwszej kolejności zaplanowana jest naprawa mostu
drewnianego. Jeżeli pojawią się oszczędności to będą plany napraw tej drogi.

Ad – 12
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 12
porządku obrad „Wolne wnioski i zapytania”.
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Ad-13
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIII Sesji
Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za
uwagę.”

Protokół sporządziła:
Agnieszka Wrońska

Nagranie video z XXXIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie Urzędu Gminy Sochocin
www.sochocin.pl link https://www.youtube.com/watch?v=I16MZ-HlRdA
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