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Protokół Nr XXIX  

z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 

z dnia 28 maja 2014 roku 

w sali narad Urzędu Gminy Sochocin 

pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza 

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.20 

Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Zakończono o godz. 11.00 

Ad – 1 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym  Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXIX 

Nadzwyczajną 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, Pana Dariusza Piątka – 

Wicewojewodę Mazowieckiego, Pana Grzegorza Wróblewskiego  - Kierownika Delegatury 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Pana Romualda Woźniaka – 

Przewodniczącego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego, Wójt Gminy 

Załuski, Panią Helenę Komorowską – Przewodniczącą Kola Emerytów i Rencistów                

w Sochocinie, Panią Marię Kochanowską – Prezesa ZBOWiD, Panią Annę Zwierzchowską – 

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

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

Kancelaria Radcy Prawnego J. Nieścior, dyrektorów placówek oświatowych (według listy 

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

wydziałów (według listy obecności), dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kołozębiu, 

przedstawicieli lokalnych mediów. 
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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 XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 31 marca           

2014 roku.  

4. Odczytanie uchwały Komisji Heraldycznej. 

5. Odczytanie pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 maja 2013 r.           

w sprawie zaopiniowania projektów herbu, flag, banneru i pieczęci gminy 

Sochocin. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w  sprawie zmiany Statutu Gminy Sochocin; 

2) w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sochocin 

oraz zasad ich używania; 

3) w sprawie nadania Imienia Szkole Podstawowej w Kołozębiu. 

7. Wręczenie odznaczeń. 

8. Zamknięcie obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 

                                                    

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Świercz – zapytał, czy są do porządku obrad 

jakieś uwagi. 

Nie zgłoszono żadnych uwag. 

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

obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy: 

 

          Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad – 3 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił 3 punkt porządku 

obrad:  

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

w dniu  31 marca   2014 roku”. Następnie zapytał, czy w tym punkcie ktoś z Państwa 

Radnych chciałby zabrać głos. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Radny – powiedział, co następuje: – „ Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, na str. 53 mojej wypowiedzi, moja wypowiedź została uszczuplona na co nie 

wyrażam zgody. Ja powiedziałem wówczas po wypowiedzi  Pani Domańskiej, 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.  To jest pierwsze.                                                          

 A po drugie – następna kwestia następnej mojej wypowiedzi: 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 – jest tylko tutaj ujęte, że Andrzej Romatowski przedstawił 

stanowisko Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej - na co się nie zgadzam!” 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, jaka jest propozycja Pana 

Radnego Andrzeja Romatowskiego. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Radny  - powiedział, co następuje „Żeby poprawić wszystko to, 

co powiedziałem, żeby była to wypowiedź pełna. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o zabranie głosu w tej 

sprawie Mecenasa – Pana Jacka Nieściora. 
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Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny powiedział co następuje;” Ja uważam tak, z racji, że 

dziś mamy uroczystą sesję, nie chciałbym żebyśmy dyskutowali na temat treści tego 

protokołu i proponuje, żeby Pan Przewodniczący albo Pan Radny zawnioskował o zdjęcie 

tego punktu i przejście do dalszej części sesji. To nie jest miejsce i czas, żeby dyskutować 

takie szczegóły”. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy- zapytał, czy proponuje  Radny Pan 

Andrzej Romatowski zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 

 

Pan Andrzej Romatowski – Radny  - odpowiedział, że przychyla się do tego. 

 

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

z porządku obrad protokołu z XXVIII Sesji Rady.  

          Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół z XXVIII Sesji Rady Gminy będzie głosowany na 

następnej sesji. 

 

Ad – 4 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił 4 punkt porządku 

obrad: „Odczytanie uchwały Komisji Heraldycznej”. Poprosił o zabranie głosu Panią               

Annę Zwierzchowską – Wójta Gminy. 

 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt  Gminy  - odczytała uchwałę Komisji Heraldycznej 

(uchwała załączona  w materiałach na sesję). 

 

Ad – 5 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił 5 punkt porządku 

obrad: „Odczytanie pisma Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 maja 2013 r.       
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w sprawie zaopiniowania projektów herbu, flag, banneru i pieczęci gminy Sochocin”.      

Poprosił o zabranie głosu Panią Annę Zwierzchowską – Wójta Gminy. 

 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt  Gminy  - odczytała pismo Ministra Administracji           

i Cyfryzacji z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektów herbu, flag, banneru      

i pieczęci gminy Sochocin” /pismo załączone  w materiałach na sesję/. 

 

Ad – 6 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – przeszedł do punkt 6 porządku 

obrad:  „Podjęcie uchwał”. 

Następnie przedstawił pierwszy projekt  uchwały  w  sprawie zmiany Statutu Gminy 

Sochocin. 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy 

– powiedziała, co następuje:  

„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2               

pkt 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku   o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 

594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie statutu gminy. 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa 

miejscowego w zakresie  wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych. 

 Na podstawie § 125 Uchwały Nr XI/89/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 27 maja 

2008 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 149 poz. 5244 z dnia 

1 września 2008 r.) zmiany Statutu dokonywane są przez radę, w trybie właściwym dla jego 

uchwalenia. 

 Podjęcie działań w celu zmiany Statutu wynika w szczególności:                                    

1. z opracowania projektu herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sochocin;            

2. wydania pozytywnej opinii ministra Administracji i Cyfryzacji o przedłożonym projekcie; 

3. przygotowania odrębnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, 

sztandaru i pieczęci Gminy Sochocin oraz zasad ich używania. 
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 W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Sochocin” 

Pan Dariusz Świercz – 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  

XXIX/236/2014 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, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił drugi projekt  uchwały 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sochocin oraz 

zasad ich używania. Poprosił o zabranie głosu Panią Annę Zwierzchowską – Wójta Gminy. 

 

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

„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Panie i Panowie Sołtysi -   

Herb Sochocina  w  kształcie rozety – 5- cio albo 6 – cio listnej róży stosowany był               

od kilkuset lat.  Dowodem  używania  herbu z wizerunkiem rozety są  dokumenty  

historyczne.  

Pozwolą Państwo, że przytoczę  badania przeprowadzone przez dr Gumowskiego w 1937 

roku i opisane w  książce „Herby województwa mazowieckiego” cytat:               

„ Sochocin – dziś osada miejska w powiecie płońskim, dawniej miasto, założone w 1385 roku 

przez Janusza Księcia Mazowieckiego. Herbem miejskim była od początku rozeta. Jako          

5- listna  róża  występuje  na pieczęci gotyckiej z XV wieku, pieczęć wyciśnięta jest na 

dokumencie  z 1535  roku w Muzeum  Czapskich w Krakowie oraz z 1536  roku                    

w Archiwum Skarbowem w Warszawie. Na następnej pieczęci z XVI wieku   jest  to już róża 

6 – listna, a wyciśnięta jest  w aktach  w 1552 roku w Archiwum Skarbowem i w Muzeum 

Czapskich…..”. 
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Przez całe setki lat posługiwano się w Sochocinie takim właśnie wzorem herbu.  

W 2012 roku  podjęliśmy działania w celu  opracowania  jednolitych wzorów :herbu, flagi, 

banneru,  sztandaru i pieczęci,  nie tylko dla miejscowości Sochocin, ale również dla  całej 

gminy Sochocin.  

Szanując  historię  herbu   Sochocina, powszechnie znanego i używanego   wystąpiliśmy  

z prośbą do Pana Roberta Szydlyka  o   opracowanie i ustalenie zgodnie  z zasadami 

heraldyki, leksykologii i wielowiekowej  historycznej tradycji lokalnej wzoru herbu  

w formie rozety oraz symboli gminy. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystąpiliśmy do Ministerstwa Administracji  

i Cyfryzacji  z wnioskiem o zaopiniowanie opracowanych  projektów. 

Minister Administracji  i Cyfryzacji przedłożone projekty  zaopiniował pozytywnie               

po  uprzednim przedstawieniu  ich Komisji Heraldycznej. 

Proszę Państwa,  szanując wieloletnią historię  i tradycję  herbu Sochocina w kształcie  

5 – listnej róży przedstawiamy  Państwu projekt uchwały  w sprawie ustanowienia herbu, 

flagi, banneru, sztandaru i pieczęci gminy Sochocin oraz zasad ich używania.  

Jestem przekonana, że symbole te będą  podstawą do  budowania  tożsamości  lokalnej 

społeczności z poszanowaniem historii herbu sochocińskiego jako  symbolu  i znaku 

charakterystycznego dla naszej wspólnoty samorządowej określonego  zgodnie   z regułami 

heraldycznymi. 

W załącznikach do projektu przedstawionej Państwu Radnym  uchwały zostały przedstawione 

wzory graficzne herbu i symboli Gminy Sochocin, które za chwile zostaną Państwu 

zaprezentowane w wersji multimedialnej i przedstawione przez Kierownika Wydziału 

Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych – Panią Renatę Krawczyk. 

Proszę Państwa Radnych o podjęcie  uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, 

banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Sochocin oraz zasad ich używania w wersji 

przedstawionej w materiałach na dzisiejszą Sesję. A teraz bardzo proszę o prezentację,                

a po prezentacji o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo”. 
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Pani Renata Krawczyk – p.o. Kierownika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw 

Społecznych -  zaprezentowała w  wersji multimedialnej wzory graficzne herbu i symboli 

Gminy Sochocin. 

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

Radnych chciałby zabrać głos w sprawie  projektu uchwały.  

Nikt nie zabrał  głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały:  

XXIX/237/2014 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru, sztandaru i pieczęci 

Gminy Sochocin oraz zasad ich używania; 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -  przedstawił trzeci projekt  uchwały 

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Kołozębiu. Poprosił o zabranie głosu 

Panią Annę Zwierzchowską – Wójta Gminy. 

 

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

„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo -  zgodnie z § 1 ust. 4załącznika 

Nr 2 do  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  w sprawie 

ramowych  statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, szkole nadaje imię 

organ prowadzący na wniosek  rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego. 

W dniu 29 kwietnia 2014 roku  do Rady Gminy Sochocin  wpłynął wniosek o nadanie imienia 

św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Kołozębiu. Wniosek złożyli : w imieniu Rady 

Pedagogicznej -  Pani Małgorzata Tomaszek – Dyrektor Szkoły, w imieniu Rady Rodziców –

Pani Ewa Kajtaniak – Przewodnicząca Rady Rodziców, w imieniu Samorządu 

Uczniowskiego – Zuzanna Kuźniewska – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. 
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W uzasadnieniu  wnioskujący  stwierdzają, że  w 2014 roku Szkoła Podstawowa  

w Kołozębiu obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Społeczność szkolna postanowiła uczcić  

jubileusz nadając  szkole imię św. Jana Pawła II, jako największego autorytetu moralnego 

naszych czasów. 

Integralną częścią uzasadnienia jest  wniosek o nadanie imienia szkole. 

W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole 

Podstawowej w Kołozębiu. Bardzo proszę Państwa Radnych o przyjęcie tej uchwały”. 

 

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

Radnych chciałby zabrać głos w sprawie  projektu uchwały.  

Pani Anna Giranowska – Radna  - powiedziała, że jest absolwentką Szkoły Podstawowej    

w Kołozębiu i jeśli będzie autorytet Jan Paweł II patronem tej szkoły, to czuje to za wielkie 

wyróżnienie i uważa, że dzisiaj wszyscy powinni za tym zagłosować. Dodała, że Szkoła 

Podstawowa w Smardzewie również mogłaby pomyśleć nad takim projektem, żeby szkoła 

miała swoje imię. 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy ktoś chciałby jeszcze 

zabrać głos.  

Nikt nie zabrał  głosu. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały:  

XXIX/238/2014 w sprawie nadania imienia  Szkole Podstawowej w Kołozębiu 

 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad – 7 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – przeszedł do punkt 7 porządku 

obrad:  „Wręczenie odznaczeń”. Poprosił Panią Annę Zwierzchowską – Wójta Gminy     

o poprowadzenie uroczystości. 



10 
 

Pani Anna Zwierzchowska – Wójt Gminy poprowadziła uroczystość wręczenia odznaczeń 

według poniższego scenariusza: 

„Panie Wojewodo, Szanowni goście, Panie i Panowie Radni i Sołtysi, Szanowni Państwo  

Przechodzimy teraz do tej części dzisiejszej uroczystości, podczas której zostaną wręczone 

odznaczenia państwowe. 

Proszę teraz Państwa o powstanie i odśpiewanie hymnu narodowego. 

HYMN 

(po odśpiewaniu hymnu) 

Proszę Państwa o zajęcie miejsc. 

 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na mocy 

Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 16 grudnia 2013 r. za zasługi               

w działalności  na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, 

 

  Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został: 

   Pan Krzysztof  Dzięgielewski. 

 

Poproszę teraz wszystkich Państwa o powstanie, a Pana Wojewodę wraz z Panem 

Kierownikiem Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie proszę     

o wręczenie odznaczenia. 

 

( po akcie wręczenia)  

 

Poproszę teraz Państwa o zajęcie miejsc. 

 

Na mocy Postanowień Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 listopada 2013 r.,   za wzorowe, 

wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających  z pracy zawodowej, 

 

 Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: 

 

Pani Danuta Fabich, 

Pan Jerzy Józef Ryziński. 

 

 

Poproszę teraz wszystkich Państwa o powstanie, a Pana Wojewodę i Pana Kierownika 

Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie o wręczenie odznaczeń. 
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(po akcie wręczenia) …”. 

 

 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – poprosił wszystkich o zajęcie 

miejsc, a Pana Wojewodę  o zabranie głosu. 

 

 

Pan Dariusz Piątka – Wicewojewoda Mazowiecki – powiedział, co następuje: 

„Szanowny Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Drodzy Odznaczeni, Szanowni Państwo,         

Ja chcę bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim za zaproszenie na uroczystą sesję.  

W moim przypadku to jest wydarzenie bardzo ważne w życiu każdej lokalnej społeczności, 

kiedy dzisiaj Państwo sankcjonujecie i ustalacie symbolikę, która będzie Was reprezentowała        

i pod szyldem której będziecie Państwo występowali.  

Rzecz, która w zasadzie swoją tradycję wynosi z XII w. kiedy to wielcy rycerze, wielkie 

kupce pierwsze ustanawiali na swoje herby, sztandary pod ich zawołanie przede wszystkim 

walczy o  swoje słuszne najczęściej sprawy. 

Dzisiaj Państwo pod rządami Komisji Heraldycznej, w uzgodnieniu z Ministrem  

Administracji i Cyfryzacji, dzisiaj podjęliście ważną uchwałę dla swojej społeczności. 

Liczę na to, że o tym herbie i o wszystkich symbolach, które Państwa otaczają, przede 

wszystkim dowie się młodzież, która będzie miała w pamięci, która poprzez tą wiedzę będzie 

krzewiła tą idee dalej. To jest bardzo ważne.       

Pozwolą Państwo, że jeszcze raz pogratuluje tym osobom, które dzisiaj zostały w sposób 

szczególny wyróżnione przez Prezydenta RP, że mogłem w imieniu Pana Prezydenta wręczyć 

odznaczenia. To nie jest tak, że to jest podziękowanie za pewien tylko i wyłącznie okres 

czasu. To jest podziękowanie za całokształt, bo nie jest tak wcale łatwo uzyskać Brązowy 

Krzyż Zasługi, za który bardzo serdecznie dziękuję i za te osiągnięcia, które Pan już uzyskał, 

ale przede wszystkim proszę o jeszcze. Jeszcze są kolejne odznaczenia. 

Myślę, że potencjał tej gminy, widząc dzisiejszą atmosferę podniosłą stanowi o tym, że jest 

szansa na  jeszcze wiele dobrego do zrobienia. 

Jak również Państwo, którzy zostali odznaczeni medalami za długoletnią służbę, to też nie jest 

tak, że to złoto już się kończy. To jest pewien etap podsumowania, podziękowania i niejako 

mobilizacji do jeszcze lepszej, wytrwalszej pracy. A myślę, że na terenie każdej jednostki 

samorządu terytorialnego w naszym kraju, nie tylko w naszym województwie na Mazowszu 

jest jeszcze wiele do zrobienia. 
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Codziennie rano pewnie budząc się myślimy, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby było 

jeszcze lepiej. 

Tak, że wszystkiego najlepszego dla Państwa, a przede wszystkim dalszego wspaniałego 

rozwoju  i rozsądnych decyzji. Dziękuje bardzo”. 

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

w imieniu odznaczonych  Pana Jerzego Ryzińskiego -  Zastępcę  Wójta Gminy Sochocin. 

 

Pan Jerzy Ryziński -   Zastępca  Wójta Gminy Sochocin – powiedział, co następuje: 

„ Panie Wojewodo, Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Zaproszeni Goście, Szanowni Państwo 

– w imieniu odznaczonych chciałbym bardzo serdecznie podziękować za odznaczenia, które 

otrzymaliśmy od Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego i chciałbym serdecznie 

podziękować Panu Wojewodzie za wręczenie tych odznaczeń.  

Jest nam niezmiernie miło, że nasza wieloletnia praca samorządowa oraz na niwie sportowej 

została tak wysoko doceniona, że po prostu ogarnia nas wzruszenie w tej chwili i chciałbym 

tez obiecać, że w przyszłości postaramy się bardzo sumiennie pracować na rzecz naszej małej 

ojczyzny, jaką jest Gmina Sochocin. Dziękuję bardzo”. 

 

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

zabrać głos. 

 

Pan Romuald Woźniak - Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Płońskiego, Wójt Gminy Załuski – powitał Pana Wojewodę, Kierownika Delegatury 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie, Panią Wójt, Pana V-ce Wójta           

i wszystkich obecnych na sesji. Pogratulował osobom odznaczonym. Następnie powiedział 

min., że dzisiejsza uroczystość w Sochocinie jest bardzo ważna i podniosła. Gmina  Załuski 

od 7 lat czyni starania i nie może się doczekać ustanowienia symboli gminy z uwagi na brak 

opinii od Komisji Heraldycznej.   

Pan Romuald Woźniak powiedział, że jadąc na sesję zauważył, że Sochocin jest bardzo 

rozkopany, czyli, że trwają prace. Oznacza to jednocześnie, że Gmina Sochocin ma dobrych 

włodarzy w osobie Pani Wójt i Pana V-ce Wójta. Zaznaczył, że jest to również zasługa 

Radnych, bo to oni decydują o budżecie gminy. 

Następnie Pan Romuald Woźniak wręczył Pani Wójt róże i przyznał, że nie wiedział,              

iż w herbie Gminy Sochocin jest czerwona roża – spodziewał się, że będzie to guzik. Zaprosił 
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także  na „ święto truskawki”, które odbędzie się w  dniu 28 czerwca 2014 r. w miejscowości  

Karolinowo  gm. Załuski wręczając Panu Przewodniczącemu łubiankę truskawek. 

 

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

zabrać głos. 

 

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

„ Szanowni Państwo,  My, Sochocinianie wiemy, że Gmina Sochocin, tak jak wspomniał mój 

kolega – Pan Wójt  z Załusk,  guzikiem stoi i na tym guziku budujemy naszą markę, naszą 

tradycję. Dziękuję za te miłe słowa, dziękuje za to, że Pan Romuald Woźniak - 

Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego skierował do nas miłe 

słowa podziękowania i dostrzegł nasze wysiłki i naszą pracę. 

Ja chciałam powiedzieć tak Proszę Państwa, te guziki to nie przypadek. Wielokrotnie już 

mówiłam o tym, że wszystko, cokolwiek wspólnie tutaj czynimy dla dobra lokalnej 

społeczności, robimy po to, żeby nikt nigdy o nas nie powiedział, że to jest gmina w której 

jest guzik z pętelką, ale żeby mówiono o nas, że to jest gmina zapięta na ostatni guzik. 

Dziękuje bardzo”. 

 

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

zabrać głos. 

 

Pani Małgorzata Tomaszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołozębiu – powiedziała, 

że w imieniu całej społeczności szkolnej głos oddaję uczniom. 

 

Jakub Żurański – uczeń Szkoły Podstawowej w Kołozębiu  - powiedział, co następuje: 

„Wysoka Rado, Szanowna Pani Wójt, Panie Wójcie – w imieniu całej społeczności szkolnej 

Szkoły Podstawowej w Kołozębiu: Dyrektora Szkoły – Małgorzaty Tomaszek, Rady 

Pedagogicznej, uczniów i Rady Rodziców pragnę serdecznie podziękować za przychylenie się 

do naszej prośby o nadanie z dniem 4 września 2014 roku Szkole Podstawowej w Kołozębiu 

imienia św. Jana Pawła II. 

Jest to dla nas wszystkich historyczna chwila, ogromne wyróżnienie i zaszczyt.  

Obiecujemy, że będziemy godnie reprezentować imię naszego patrona Papieża Polaka                 

– św. Jana Pawła II.  

Dziękujemy.” 
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Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy – powiedział, co następuje:  

„Szanowny Panie Wojewodo, 

Serdecznie dziękujemy za przybycie i udział w tak ważnej dla Nas uroczystości. Podjęte 

przez Radę Gminy podczas Sesji uchwały stanowią ważny element budowania Naszej 

lokalnej tożsamości – naszej małej ojczyzny. 

Dziękujemy również za przybycie wszystkim zaproszonym gościom.  

Dziękujemy Państwu Radnym i Sołtysom” 

 

Ad – 8 

Pan Dariusz Świercz – Przewodniczący Rady Gminy -  zamknął obrady XXIX 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy słowami: „Zamykam obrady XXIX Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy”. 

 

         

 

 

Protokół sporządziła: 

  Barbara Woźniak 

 

 

 

 


