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Protokół Nr XI/2019 

z XI Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 18 października 2019 roku 

odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00 zakończono 12.00 

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 XI Sesję Rady 

Gminy Sochocin VIII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 

Radnych,  co stanowi quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji (wg. list obecności stanowiących 

dokumentację sprawy O.0002.8.2019).  

Proponowany porządek obrad: 

1.  Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2019 z IX Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu               

23 sierpnia 2019 roku. 

4. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 6 września 2019 roku. 

5.  Wystąpienie zaproszonych gości. 

6.  Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym              

o wynikach sprawdzianów i egzaminów. 

8. Wybór ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku: 

1) przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników                        

o zgłoszonej kandydaturze na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku; 

2) przeprowadzanie głosowania tajnego nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego                 

w Płońsku;  

3) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku. 
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9. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. 

Orła Białego w Sochocinie; 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli 

Samorządowych w Sochocinie; 

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok. 

10. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Sochocin. 

 

Ad – 2 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                        

2 porządku obrad „Przyjęcie porządku obrad”. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos                

w sprawie porządku obrad. 

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem formalnym o dodatnie do 

porządku obrad w pkt. 9 ppkt. 5 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych                    

i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 

bezdomnym. 

Pani Joanna Załęcka- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 

projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie wniosek formalny o dodanie projektu uchwały do porządku obrad. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.  

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie porządek obrad po wprowadzeniu zmian.  

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad po wprowadzeniu zmian został przyjęty 

jednogłośnie.  
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Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z Nr IX/2019 z IX Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 23 sierpnia 2019 roku.” 

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

protokołu. 

Nie było uwag. Protokół bez zmian i poprawek. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                      

4 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z Nr X/2019 z X Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy Sochocin odbytej w dniu 6 września 2019 roku.” 

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

protokołu. 

Nie było uwag. Protokół bez zmian i poprawek. 

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

5 porządku obrad „Wystąpienia zaproszonych gości”.  

Nie było wystąpień. 

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                   

6 porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”.  

Pan Jerzy Ryziński- Wójt Gminy powiedział, co następuje: 

Informacja o działalności międzysesyjnej 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 18 października 2019 roku 
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Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 

 

W informacji międzysesyjnej przedstawię Państwu najważniejsze działania podejmowane  od 

dnia 23 sierpnia 2019 roku.  

1. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy  

w dniu 23 sierpnia i  na nadzwyczajnej sesji w dniu 6 września zostały przekazane do 

organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do komórek 

merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

2. W omawianym okresie realizowane były  zarządzenia Wójta, dotyczące spraw 

finansowych oraz organizacyjnych  w Urzędzie. 

3. Najważniejsze podejmowane działania bieżące  w omawianym okresie to: 

 do dnia 16 września wpłynęły 63 wnioski w sprawie pomocy materialnej                            

o charakterze socjalnym – stypendium szkolne. Wszystkie wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie. Rozliczanie oraz wypłata stypendium szkolnego potrwa do 6 

grudnia Jest to kwota 26 460 zł.  

4. Od dnia 23 sierpnia  przeprowadzono  trzy zapytania ofertowe na: 

 „remont piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego oraz montaż oświetlenia”. 

Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z European Trade Solutions Spółka z o.o.,  

  „udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 250 000 zł na 

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 w związku z realizacją 

inwestycji drogowych oraz na częściową spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                   

z tytułu kredytów”, 

  Przeprowadzono również zapytanie ofertowe na „ świadczenie usług prawniczych na 

potrzeby Urzędu Gminy Sochocin w 2019 i 2020 roku”. Umowa została podpisana z 

kancelarią „Tetkowski i Partnerzy...”, którą reprezentuje w dniu dzisiejszym                   

Pan Mecenas Michał Saganek. 

 9 września został sprzedany samochód „pożarniczy” marki MAN za kwotę 65 000 zł. 

Sprzedaż pojazdu nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

 W związku ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej na  jednostki 

Ochotniczych  Straży Pożarnych nałożone zostały nowe zadania. na które będą 

otrzymywać co roku środki finansowe z budżetu państwa.  

W związku z tym dziewięciu jednostkom OSP z terenu gminy Sochocin przy 

współpracy z Urzędem udało się pozyskać dofinansowanie w kwocie po 5000 zł.  

 We wrześniu została zebrana III rata podatków – bardzo dziękuję Paniom  

i Panom sołtysom 

 

5. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące prace: 

 w Idzikowicach zamontowano karuzelę na placu zabaw, 

 zamówiono gablotę ogłoszeniową  do Milewa, 

 zakupiono żużel do Podsmardzewa, 

 opłacono zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w  Bielach. 
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6. Wykonywane były następujące  prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg 

gminnych: 

W ramach funduszu sołeckiego wykonano: 

 bieżący remont dróg gminnych w Kępie,  

 zamontowano 2 lampy drogowe solarne w Koliszewie i 1 w Milewie,  

 zamontowano oświetlenie uliczne w Żelechach- 2 szt., w Kucharach Żydowskich  -            

2 szt., w  Bolęcinie - 2 szt. , 

 podpisano umowę na zainstalowanie 1 szt. drogowej lampy solarnej  

w Żelechach. 

Zlecono również: 

 wykonanie kosztorysu wstępnego na zamontowanie progu zwalniającego w 

Kucharach Żydowskich, 

 żwirowanie dróg w Smardzewie i Wierzbówcu, 

 oraz oczyszczenie rowów i poboczy w Niewikli. 

 

Prace związane z przebudową - remontem dróg gminnych to: 

 wykonanie remontu drogi gminnej poprzez ułożenie przepustu rurowego w 

Drożdżynie,  

 zlecono wykonanie prac związanych z przebudową ul. Wojska Polskiego w 

Sochocinie 

W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonywane były prace 

w Sochocinie,  Niewikli, Kondrajcu, Kolonii Sochocin i w Ciemniewie - Budy. 

Zamontowano również 1 punkt oświetlenia ulicznego w Kołozębiu (przy szkole)  

7. Przedstawiam Państwu  realizowane zadania inwestycyjne: 

 Zadanie o nazwie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn” 

polegające na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z 

podbudową z kruszywa łamanego. 

Wykonawca zadania -Przedsiębiorstwo Transportowo - Handlowe „WAPNOPOL” 

zrealizował je za  kwotę 377 976  zł. 

(Długość odcinka – 609 m., szerokość nawierzchni jezdni – 5,00 m, pobocza obustronne 

szerokości – 0,75 m) 

Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 145 000 zł ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego. 

Roboty zostały zakończone i odebrane 27 września. 
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 Zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Sochocin w 2019 roku – etap IV”. 

W ramach złożonego wniosku w dniu 4 marca do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  

8 201 zł.  

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę PRO-EKO SERWIS Sp. z o. o. 

Koszt całkowity zadania wyniósł – 16 736 zł.   

 Zadanie o nazwie „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej  

w Gminie Sochocin”. 

Na realizację zadania otrzymaliśmy dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w kwocie 625 500 zł. Wartość realizacji zadania 

– 1 427 098 zł.  

Zadanie obejmuje wszystkie szkoły z terenu gminy Sochocin. 

W ramach realizacji zadania w 2019 r.  zostało wykonane: 

- Boisko wielofunkcyjne przy szkole Podstawowej w Smardzewie. Wykonawca 

zadania to firma European Trade Solutions Sp. z o. o. Kwota realizacji zadania wynosi 

470 806 zł. 

-  w ramach realizacji  zadania wykonano również remont boiska wielofunkcyjnego 

przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. 

Wykonawca zadania - firma  KINEX BUD Monika Ciszewska wykonał remont 

nawierzchni boiska. Kwota realizacji zadania wynosi 52 767zł. 

- remont piłkochwytów  oraz montaż oświetlenia na boisku wykonane zostały przez 

firmę European Trade Solutions Sp. z o. o. za kwotę 66 789 zł. 

 W dniu 11 października została podpisana umowa z Samorządem Województwa 

Mazowieckiego  w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utworzenie nowej 

pracowni językowej w Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli Samorządowych w 

Sochocinie. Koszt całkowity zadania wynosi 82 795 zł. Kwota dofinansowania  

47 000 zł 

8. Najważniejsze wydarzenia związane z promocją gminy to: 

 25 sierpnia, na Stadionie Gminnym w Sochocinie odbyła się pierwsza edycja festiwalu 

Southern Rock nad Wkrą.  

 3 września  w Gminnym Ośrodku Kultury zostały wręczone nagrody w związku z 

rozstrzygniętym  konkursem na „Najpiękniejszy ogród w gminie Sochocin 2019” 

7 września  uczestniczyliśmy w akcji „Narodowe Czytanie”, pod honorowym patronatem 

pary prezydenckiej RP.  

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 

Przedstawiłem Państwu   najważniejsze  realizowane zadania.  

Jeżeli macie Państwo pytania, albo  jest potrzeba uszczegółowienia informacji   

zapraszam  Państwa do Urzędu. 

 

Dziękuję za uwagę.” 
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Ad – 7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                       

7 porządku obrad „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów”.  

Poinformował Radnych, że w materiałach na sesję otrzymali: 

 Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Sochocin w roku szkolnym 

2018/2019; 

 Informację o działalności Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych  

w Sochocinie w roku szkolnym 2018/19; 

 Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II 

w roku szkolnym 2018/2019; 

 Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Sochocinie w roku szkolnym 

2018/2019. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem 

„Czy w związku z otrzymanymi informacjami są pytania?”. 

Nie było pytań. 

(Informacje i sprawozdania stanowią załączniki do protokołu) 

 

Ad – 8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                       

8 porządku obrad „Wybór ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku”.  

Zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

Pani Moniki Makowskiej- Chojnackiej o przedstawienie opinii Zespołu o zgłoszonej 

Kandydaturze na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku. 

Pani Monika Makowska- Chojnacka- Przewodnicząca zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników przedstawiła opinię. 
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Opinia 

Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  

z dnia 26 września 2019 roku 

 

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników został powołany uchwałą                               

Nr VIII/66/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania 

zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie: 

1. Monika Makowska-Chojnacka – Przewodnicząca Zespołu; 

2. Dariusz Kujawski – członek; 

3. Wacław Rutkowski – członek. 

Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo                  

o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 52 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania                                

z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru 

karty zgłoszenia (Dz.U. 2011 nr 121 poz. 693). 

Zadaniem Zespołu zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo                  

o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. 2019, poz. 52 ze zm.) jest wypracowanie                            

i przedstawienie na sesji Rady Gminy opinii o zgłoszonym kandydacie, w szczególności                

w zakresie spełnienia przez niego wymogów określonych w ustawie.  

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 30 czerwca 2019 roku. O terminie tym oraz              

o sposobie dokonywania zgłoszeń opinia publiczna została poinformowana poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.sochocin.pl stosownych informacji. 

W dniu 27 czerwca 2019 roku do Rady Gminy Sochocin wpłynęła 1 kandydatura- Pani 

Haliny Grabowskiej zam. Sochocin do orzekania w Sadzie Rejonowym w Płońsku, która 

została zgłoszona przez Związek Zawodowy Pracowników Łączności w Ciechanowie. 

W dniu 9 sierpnia 2019 roku oraz 26 września 2019 roku odbyły się posiedzenia Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników, gdzie przystąpiono do analizy zgłoszenia pod kątem 

spełniania przez kandydatkę wymogów ustawowych określonych w art. 158 i art. 159 ustawy, 

które stanowią, że: 

Art. 158 ww. ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: 

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 

• jest nieskazitelnego charakteru, 

• ukończył 30 lat, 

• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu 

kandydowania co najmniej od roku, 

http://www.sochocin.pl/
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• nie przekroczył 70 lat, 

• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Art. 159 ww. ustawy określa, że ławnikami nie mogą być: 

• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 

• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania 

sprawy na drogę postępowania sądowego, 

• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem 

przestępstw i wykroczeń, 

• adwokaci i aplikanci adwokaccy, 

• radcy prawni i aplikanci radcowscy, 

• duchowni, 

• żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 

• funkcjonariusze Służby Więziennej, 

• radni gminy, powiatu i województwa. 

Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników ustalił, że zgłoszenie zostało 

przygotowane i złożone na karcie zgłoszenia według wzoru ustalonego rozporządzeniem,               

a także, że  kandydatura została zgłoszona w terminie. 

Z zasięgniętej od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji wynika, że Pani 

Halina Grabowska nie figuruje w policyjnych systemach informatycznych. 

Po przeanalizowaniu zgłoszenia pod kątem spełniania wymogów formalnych  o których 

mowa w art. 162 § 2-5 ustawy Prawo o ustroju Sądów Powszechnych Zespół ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników stwierdził, że Pani Halina Grabowska spełnia 

wymogi określone w ww. ustawie. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół ds. zaopiniowania kandydatów pozytywnie ocenia 

kandydaturę Pani Haliny Grabowskiego do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku. 

Opinię o zgłoszonej kandydatce Zespół przygotował w oparciu o: 

1) zgłoszenie kandydatki; 

2) informację z dnia 12 września 2019 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu              

o kandydatach. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady przeszedł do procedury 

przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku. 

Zwrócił się z prośbą o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 

Wybrano Radnych: Panią Annę Renatę Giranowską, Panią Lucynę Mariannę Jankiewicz 

oraz Pana Sławomira Gwiazdowskiego, którzy wyrazili zgodę, na kandydowanie do 

Komisji Skrutacyjnej.        

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

wybór składu Komisji Skrutacyjnej w składzie: Pani Anna Renata Giranowska, Pani 

Lucyna Marianna Jankiewicz oraz Pan Sławomir Gwiazdowski. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została wybrana jednogłośnie.  

 

5 minut przerwy na ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej      

Po przerwie. 

  

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do 

Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania dla wyboru 

ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku oraz wzoru karty do głosowania. 

Pani Anna Renata Giranowska- Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła 

zasady głosowania tajnego oraz zaprezentowała wzór karty do głosowania. 

 

Nastąpiło głosowanie tajne nad wyborem ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym             

w Płońsku. 

 

5 minut przerwy w celu ustalenia wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 

Po przerwie. 
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Pani Anna Renata Giranowska- Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła 

wyniki głosowania tajnego oraz odczytała protokół z ustalenia wyników głosowania                     

w wyborach na ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku. Na ławnika do 

orzekania w Sądzie Rejonowym w Płońsku została wybrana Pani Halina Grabowska zam. 

Sochocin. 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płońsku 

Wyniki głosowania: 

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

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

XI/82/2019. 

Pani Halina Garbowska- wybrany ławnik podziękowała Radnym za zaufanie i wybór jej 

kandydatury. 

 

Ad – 9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                       

9 porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Orła Białego                  

w Sochocinie oraz zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Szkół               

i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 

Pani Agnieszka Orzepowska- Kierownik Wydziału Administracji i Edukacji 

przedstawiła projekty uchwał wraz uzasadnieniem. 

 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie: 

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

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

XI/83/2019. 

 

 

 



12 

 

Wyniki głosowania projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego 

Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie: 

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

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

XI/84/2019. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok  

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik gminy przedstawiła projekty uchwał wraz 

uzasadnieniem. 

Pani Jolanta Maria Kochanowska- Radna zwróciła się z zapytaniem dotyczącym 

wydatków w dziale 750- administracja publiczna, gdzie zwiększono je o kwotę 37 456 

złotych, a w dochodach jest zwiększenie około 4000 złotych. Na co przeznaczone są środki 

uwzględnione w wydatkach? 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik gminy odpowiedziała, że kwota 3400 złotych jest 

przeznaczona na uzupełnienie diet radnych, 30 000 złotych jest kwotą na zakup usług 

pozostałych. W tym momencie plan na usługach w Urzędzie został wykonany, w związku              

z powyższym zaistniała konieczność zwiększenia tego planu. Środki te zostały w większości 

wzięte z dochodów pozaplanowych. Przewiduje się, że takie dochody nadplanowe do końca 

roku jeszcze wystąpią. 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Sochocin: 

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

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

XI/85/2019. 

 

Wyniki głosowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin 

na 2019 rok:  

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

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

XI/86/2019. 
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Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 14 Radnych: „za”-14 Radnych, „przeciw”-0 Radnych, „wstrzymał się od głosu”-0 Radnych. 

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

XI/87/2019. 

 

Ad – 10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrady XI Sesji Rady 

Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XI Sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za 

uwagę”. 

         

          

  Protokół sporządziła: 

Agnieszka Wrońska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagranie video z XI Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie internetowej 

https://www.youtube.com/watch?v=iz57JdwARw4  

https://www.youtube.com/watch?v=iz57JdwARw4

