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Protokół Nr XV/2016 

z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 13 lipca 2016 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 11.00 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Ad – 1 

   

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

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XV 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. Panią Monikę Pająk-Truszkowską z Kancelarii  Radców Prawnych, 

4. Panią  Elżbietę Krauze-Sekretarza Gminy 

5. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy 

6. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską- Zastępcę Skarbnika Gminy 

7. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji. 
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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. Podjęcie uchwał:  

 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. 

 

4. Zamknięcie obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 

 

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 „Podjęcie uchwał”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na 

sesję otrzymali projekty uchwał.  

1. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin.  

Poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy Sochocin poinformował, że w dniu 6 lipca 2016 

roku wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie, następnie przeczytał treść: 
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„Uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu budowa                          

lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania wsparcie inwestycji związanych               

z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małych infrastruktury i inwestycji                  

w energię odnawialną i oszczędzania energii w ramach działania „podstawowe usługi na 

obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020”, który został złożony w Urzędzie 

Marszałkowskim w dniu 12 stycznia 2016 roku, tytuł operacji „przebudowa dróg gminnych   

w relacji Gutarzewo, Podsmardzewo i Smardzewo” został rozpatrzony pozytywnie.                     

W związku z powyższym zapraszam na podpisanie umowy o przyznanie pomocy z dniem           

18 lipca 2016 roku w Ciechanowie ul. Narutowicza 9. Proszę o dostarczenie planu 

finansowego, uchwały budżetowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w którym 

uwzględniona została planowana operacja. W przypadku gdy wnioskodawca nie stawi się              

w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy lub jej podpisania albo nie dostarczy Planu 

Finansowego pomocy nie przyznaje się”.  

W rozmowach telefonicznych Pani Skarbnik z Panem z Urzędu Marszałkowskiego ustaliła 

dostarczenie Planu Finansowego do dn. 15 lipca 2016 roku, jednakże z powodu nieobecności 

pracownika merytorycznego w tym dniu, przyjęta uchwała musi być dostarczona zaraz po 

nadzwyczajnej sesji. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski-Radny zwrócił się z prośbą o udzielenie więcej informacji na 

temat przebudowy tych dróg, na czym dokładniej będzie ta inwestycja polegała, by 

wykluczyć wszelkie niejasności. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że we wniosku są ujęte dwie drogi. 

Pierwsza w Gutarzewie od mostu do drogi powiatowej na Malużyn. Druga droga od 

Smardzewa do granic łączących nasza gminę z Baboszewem. W tym roku rozpoczną się 

prace na drodze Smardzewo-Sarbiewo. Natomiast w następnym roku będzie wykonana droga 

Gutarzewo do mostu. Będzie to asfaltowanie. Droga w Smardzewie była objęta 

porozumieniem trzech wiosek (Smardzewo, Kępa, Milewo) tak zwaną trójpolówką. 

Pani Marzanna Kucharzak-Skarbik Gminy poinformowała, że zmian w Planie 

Finansowym dokonano z koniecznością uzupełnienia wkładu własnego gminy do tego 

działania na które zostało przyznane dofinansowanie. W celu nie zwiększania deficytu                       

i utrzymania go na takim poziomie na jakim jest oraz nie zwiększać kredytu, została zdjęta 

część 50 000 złotych z modernizacji dróg w Sochocinie i 120 000 złotych z modernizacji dróg 

tak zwanych trójpolówek o których wcześniej mówił Pan Wójt. Pan Wójt jeszcze                        

w szczegółach powie na czym będą polegały inwestycje bo one będą realizowane 
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(trójpolówki) w kolejnych dwóch latach. Część w tym roku i część w przyszłym. Z tych 

środków, które pozostały po zdjęciu 120 000 złotych wystarczy na około 3 kilometry dróg 

asfaltowych. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że w zamierzeniach trójpolówki od 

Rzów przez Kuchary Królewskie do Kondrajca miała być kładziona nawierzchnia-bieda 

asfalt. W związku z tym, że spadła cena kilometra asfaltu, Urząd będzie się starał położyć 

asfalt, który jest lepszej jakości. Dodatkowo Pan Wójt poinformował, że 5 lipca została 

podpisana umowa z Zakładem Usług Wodnych w Mławie na wodociągowanie we wsi 

Kondrajec. Wartość zadania wynosi 65 270 złotych plus koszt związany z nadzorem 

inwestorskim 4 700 złotych.  

Dokonano również zgłoszenia zmiany nawierzchni drogi Rzy-Kuchary Królewskie- 

Kondrajec o długości 2 kilometry 450 metrów i szerokości 4,5 metra. Pozostały odcinek od 

Kondrajca od Państwa Organek i Jasińskich do Jędrzejewa do Państwa Kowalskich będzie 

możliwy do modernizacji po opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskania pozwoleń na 

budowę.  

18 lipca tego roku w Ciechanowie zostanie podpisana umowa na modernizację drogi 

Gutarzewo-Podsmardzewo do mostu oraz Smardzewo-Sarbiewo. Należało zmniejszyć środki 

na innym paragrafach by mieć wkład własny na wyżej wymienione inwestycje.  

50 000 złotych zostało zdjętych z paragrafu dotyczącego utrzymania dróg w Sochocinie,               

a 120 000 złotych z dróg „trójpolówek”. Zostało na paragrafie 643 830 złotych co jest 

wystarczającą kwotą na wyasfaltowanie około 3 kilometrów dróg. Ze względu na brak 

dofinansowania modernizacji ulic na osiedlu w Sochocinie należy rozważyć możliwość emisji 

obligacji aby zwiększyć możliwości inwestycyjne. 

Pan Wójt poinformował również, że została złożona skarga do Sądu Administracyjnego 

dotycząca nieuwzględnienia wniosku o asfaltowanie i modernizacji dróg w Sochocinie (ulica 

XXX-lecia oraz Sucharskiego). 

Podpisano umowę ze Starostwem Powiatowym dotyczącą remontu ulicy Żeromskiego              

w Sochocinie. Przetarg został już ogłoszony. 

Pani Lucyna Jankiewicz- Radna zwróciła się z zapytaniem czy droga od Kuchar 

Królewskich do Jędrzejewa będzie w tym roku modernizowana. 

Pani Marzena Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tym roku zacznie być 

realizowana ta inwestycja. Na następnej sesji zostanie przedstawiony projekt uchwały                  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Procedury przetargowe będą mogły być 
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ogłaszane, by najpóźniej we wrześniu inwestycje realizować z terminem płatności                     

w październiku. Właśnie w ramach tej kwoty ponad 600 000 złotych, które pozostały                   

w budżecie. 

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: 

2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok; 

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 Andrzej Romatowski- Wójt Gminy zaprosił wszystkich Radnych oraz Sołtysów na 

obchody X Dni Sochocina. Jednocześnie poinformował, że około 10 sierpnia odbędzie się 

spotkanie Radnych wraz ze specjalistami oraz przedstawicielami banku. Spotkanie będzie 

dotyczyło instalacji kanalizacji sanitarnych, oczyszczalni, obligacji oraz projektu przedszkola 

i odnawialnych źródeł energii. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym utylizowania 

azbestu na terenie gminy, czy program działa. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że program już ruszył. Firma 

podpisała umowę, zgodnie ze złożonymi wnioskami mieszkańcy mają odbierany azbest.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że jest na stronie internetowej informacja, że 

firma odbierająca azbest będzie się kontaktowała z mieszkańcami telefonicznie. Niestety 

firma się nie kontaktuje co wzbudza niepokój mieszkańców. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy poinformowała, że ludzie mają 

poumawianych majstrów. Jest to istotne dla każdego człowieka indywidualnie w jakim 

czasookresie będzie ten azbest zdjęty. Przy ulewach, nie można pozwolić sobie na to aby 

weszła firma, zdjęła dach i zostawiła dom bez zabezpieczenia. Do Urzędu przychodzą 

mieszkańcy, zgłaszają kiedy mają poumawianych dekarzy i te terminy ustalają z firmą 

odbierającą azbest. 
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy również zaprosił Radnych               

i Sołtysów do wspólnych obchodów X Dni Mieszkańca Gminy Sochocin. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XV Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy. Dziękuję Państwu za uwagę.” 

 

                                                                                               

 

  

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Sochocin www.sochocin.pl. Nagranie słuchowe nr 24 folder C dostępne do odsłuchu w Urzędzie Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 09-110 

Sochocin pok. Nr 18. 

http://www.sochocin.pl/

