Protok61 Nr IV
z IV Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sali narad

Urz~du

Gminy

pod przewodnictwem Pana Stanislawa Kwiatkowskiego
- Przewodniczqcego Rady Gminy
Obrady

rozpocz~to 0

godz. 12.00

Stan Radnych -15, obecnych - 15
Zakonczono 0 godz. 14.25

Ad-J
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

0

samorzqdzie gminnym
Sesj~

Rady Gminy - otworzyl IV

Rady

Gminy Sochocin VII kadencji sarnorzqdu gminnego. Stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy
15 Radnych, czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal.
powital Pailstwa Radnych i Pailstwa Sohys6w,
Gminy Sochocin, Paniq

Elzbiet~

Nast~pnie

Pana Andrzeja Romatowskiego- W6jta

Krauze - Sekretarza Gminy, Paniq

Marzann~

Kucharzak -

Skarbnika Gminy, Pana Leonarda Milewskiego - Radnego Powiatu Plonskiego, Pana
Tadeusza

K~sickiego

- Inwestora, Pana Przedstawiciela PGK Sp. z

0.0.

w Plonsku, Pana lana

Antonowicza - Czlonka Rady Powiatowej MIR, Pana Ryszarda Rzepeckiego - Prezesa
Fabryki Urzqdzen Dzwigowych SP. z

0.0.

Prawnego Kancelarii Prawnej, Panstwa

w

Bol~cinie,

Ann~

Pana Lukasza Rudowskiego -

Radc~

i Wieslawa Wisniewskich, Dyrektor6w

plac6wek oswiatowych z terenu gminy Sochocin

(wedlug listy zaproszonych gosci),

kierownik6w jednostek organizacyjnych z terenu gminy Sochocin, Kierownik6w Wydzia16w
i pracownik6w

Urz~du

Gminy, przedstawicieli lokalnych medi6w, wszystkich zaproszonych

gosci.

Ad-2
Pan Stanislaw Kwiatkowski "Przyh~cie porz~dku
Przewodnicz~cy

Przewodnicz~cy

Rady Gminy przystqpil do punktu 2 

obrad ".

Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski - poinfonnowal, ze Panstwo

Radni otrzymali w materialach proponowany porzqdek obrad na dzisiejszq sesj~. Zapytal, czy
ktos z Panstwa Radnych chcialby w sprawie porzqdku obrad zabrac glos.

Pani GraZyna Lejkowska - Radna przedstawila

propozycj~

wprowadzenia dodatkowego

punktu do porzqdku obrad w sprawie dotyczqcej ewentualnego zakupu dzialki na przeciw
Urz~du

Gminy pod przyszle potrzeby rozwojowe Sochocina. Pani Radna dodala, ze jest
propozycj~.

zobligowana przez swoich wyborc6w, kt6rzy od dawna dajq takq
wyjasnila, ze chodzi jej

0

Pani Radna

wprowadzenie tego punktu, przeglosowanie i ewentualnie

podj~cie

uchwaly i zeby zabezpieczyc srodki na ten cel.
Przewodnicz~cy

Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski zapytal, czy to jest wniosek

forrnalny?
Pani GraZyna Lejkowska - Radna, potwierdzila, ze " T AK"
Przewodnicz~cy

poddal pod glosowanie

Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski

wniosek formalny zgloszony przez Radnq - Paniq Grazyn~ Lejkowskq.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 14, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal

si~

Pan Przewodniczqcy poprosil Wiceprzewodniczqcego do wpisania

od glosu" -1.

przyj~tego

wniosku do

porzqdku obrad.
Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze wniosek zostal przyj~ty
Nast~pnie Przewodnicz~cy

wi~kszosciqglos6w.

Rady Gminy - Pan Stanislaw Kwiatkowski

poddal pod

glosowanie porzqdek obrad.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, " przeciw" - 0, "wstrzymat sict od glosu" - O.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze porzqdek obrad zostal przyj~ty jednoglosnie.

Ad-3
Pan Stanislaw Kwiatkowski "Przyj~cie

Przewodnicz~cy

Rady Gminy przystqpil do punktu 3 

protokoru z I Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 27 listopada 2014 r."

Zapytal, czy Panstwo Radni majq uwagi do Protokoru.
Nie bylo uwag.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

punkt 3 porzqdku

Przewodnicz~cy

obrad-"Przyj~cie

Rady Gminy poddal pod glosowanie

protokoru z I Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu

27 listopada 2014 r."
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Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit;: od glosu" -

Przewodniczqcy Rady Grniny stwierdzil, ze porzqdek obrad zostal

o.

przyj~ty

jednoglosnie.

Ad-4
Pan Stanislaw Kwiatkowski "Przyj~cie

Przewodnicz~cy

Rady Gminy przystqpil do punktu 4 

protokoh! z II Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 6 grudnia 2014 r."

Zapytal, czy Pailstwo Radni majq uwagi do Protokolu.

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny skierowal swoje pytanie do Przewodniczqcego Rady
Grniny, czernu Protok6l z 6 grudnia 2014 roku tak radykalnie r6Zni

si~

od przebiegu sesji,

kt6ra rniala miejsce w hali sportowej.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy zapytal, co Pan Radny rna na

rnysli.

Pan

Krzysztof

Dzi~gielewski

Radny

wyjasnil,

ze

Pan

Przewodniczqcy

najprawdopodobniej nieswiadornie zmienil porzqdek obrad, mianowicie pkt 3 z pkt 4. Dodal,
ze chyba z grzecznosci nikt nie zabral wtedy glosu, aczkolwiek polowa sali zareagowala, ze
cos tam wydarzylo

si~

nie tak. Zap ytal , dlaczego to nie zostalo wpisane do Protokolu, na

wideo relacji jest tak jak porzqdek mial bye przedstawiony, moze

wi~c si~

domyslae, ze

doszlo do jakis manipulacji.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy odpowiedzial, ze widocznie

Pani, kt6ra pisala ten Protok6l, tez z grzecznosci tak napisala. Dodal, ze Pan Radny rna

racj~,

wszystko na sesji bylo zgodnie z prawern tylko on przeczytal w zlej kolejnosci punkty

w porzqdku obrad.
Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny powiedzial, ze oczywiscie zgodnie z prawem, tylko
czernu to

si~

nie znalazlo w Protokole w takiej formie jak rnialo miejsce.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy odpowiedzial, ze tak jak

wyjasnil wczesniej, z grzecznosci Pani tak napisala.

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny

dopytal Pana Przewodniczqcego, czy wideo relacja

tez z grzecznosci zrnontowana.
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Pan Stanislaw Kwiatkowski si~

Przewodnicz~cy

Rady Gminy wyjasnil, ze nie pytal, ale nic

nie stalo poniewaz wszystko bylo zgodnie z prawern.

Nast~pnie

zapytal, czy ktos

z Panstwa Radnych rna jeszcze jakies pytanie.
Nie bylo pytan.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

punkt 4 porzqdku

Przewodnicz~cy

obrad-"Przyj~cie

Rady Gminy poddal pod glosowanie

protokolu z II Sesji Rady Grniny Sochocin odbytej

w dniu 6 grudnia 2014 r."
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 12, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal

si~

od glosu" - 3.

Przewodniczqcy Rady Grniny stwierdzil, ze porzqdek obrad

zostal

przyj~ty wi~kszosci'l

glos6w.

Ad-5
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy przyst3JJil do punktu 5

porz'ldku obrad -"Przyj((cie protokolu z III Sesji Rady Grniny Sochocin odbytej w dniu 22
grudnia 2014 r." Zapytal, czy Panstwo Radni rnaj'ljakies pytania.
Nie bylo pytan.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

punkt 5 porzqdku

Przewodnicz~cy

obrad-"Przyj~cie

Rady Gminy poddal pod glosowanie

protokoru z III Sesji Rady Grniny Sochocin odbytej

w dniu 22 grudnia 2014 r."
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal

si~

od glosu" - 0.

Przewodnicz'lcy Rady Grniny stwierdzil, ze porz'ldek obrad zostal przyj~ty jednoglosnie.

Ad-6
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

porz'ldku obrad -"Informacja W6jta 0 dzialaniach

Rady Gminy przyst3JJil do punktu 6

rni~dzysesyjnych"

i poprosil

0

wystqpienie

Pana Andrzeja Rornatowskiego - W6jta Grniny.
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, co

nast~puje:
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"Panie Przewodnicz'\.cy!
Wysoka Rado!
Panie i Panowie Soltysi!
Szanowni Panstwo!
W okresie od dnia zlozenia slubowania na Sesji Rady Gminy w dniu 6 grudnia 2014 roku
podejmowalem dzialania dotyczqce najistotniejszych zadan gminy.
Najwazniejsze z nich to:
l. Sprawy zwi'\.zane z przej~ciem obowi'l,Zk6w W6jta Gminy Sochocin.
2. Sprawy dotycz'\.ce zadan gminy

b~d'\.cych

3. Sprawy w zakresie funkcjonowania

Stan

realizacji

zadan

w trakcie realizacji.

Urz~du

przekazywali

Gminy i jednostek organizacyjnych.

pracowmcy

Urz~du,

kt6rych

prosilem

o sporz'\.dzenie raportu z prowadzonych spraw, w tym najpilniejszych do zalatwienia do
konca 2014 roku. Odbylem r6wniez spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych.
Szanowni Panstwo!

Najpilniejsz'\. spraw'l., kt6re nalezalo rozwi'\.zac to

odbi6r

zagospodarowanie odpad6w

komunalnych.
Kiedy obj'\.lem urzqd W6jta -w pierwszym tygodniu mojej pracy - dowiedzialem
ma

rozstrzygni~tego

przetargu, ani zawartej umowy na swiadczenie uslug

si~

, ze nie

dotycz'\.cych

odbioru odpad6w komunalnych w 2015 roku.
Oznaczalo to, ze od 1 stycznia 2015 roku:
•

po pierwsze nikt nie odbierze od mieszkanc6w koszy z odpadami ,

•

po drugie - gmina nie

b~dzie

wywi'l,Zywac

Z inforrnacji uzyskanych od pracownik6w

si~

Urz~du

ze swoich zadaiJ..

wynika ,ze na jesieni 2014 roku byly

oglaszane dwa przetargi.
Nie byly one
zglosil

si~

rozstrzygni~te

ze

wzgl~du

na zbyt wysokie ceny jedynego oferenta, kt6ry

do przetarg6w.
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W wyniku natychmiastowego dzialania, jakie podjGtlem, w grudniu 2014 roku oglosilismy
III przetarg na odbi6r od pad6w komunalnych od 1 stycznia do 31 stycznia 2015 roku.
Przetarg ten zostal

rozstrzygni~ty

po cenach obowiGtzujGtcych w 2014 roku, ale tylko na

1 miesiGtc. W ten spos6b nie stracilismy plynnosci odbioru odpad6w od mieszkanc6w.
W wyniku analizy stanu faktycznego wsp6lnie z zespolem pracownik6w stwierdzilismy,

ze

1) w kalkulacji przedstawionej przez oferenta koszt wywozu odpad6w komunalnych

w gminie liczony przez jest od os6b zameldowanych

a nie od os6b

faktycznie

zamieszkalych - co powoduje zawyzenie koszt6w
(poniewaZ nie wszyscy zameldowani faktycznie mieszkajv;
2) w gminie organizowany jest odbi6r odpad6w od nieruchomosci niezamieszkalych
(przedsi~biorc6w,

domk6w letniskowych )

- co dodatkowo zawyza koszty ;
3) gmina ma obowiGtzek utworzenia punktu selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych
- koszt okolo 24 000 zl.

W zwiqzku z powyzszym

zesp61

pracownik6w po konsultacji ze mnGt oraz Panstwem

Radnymi ustalil, ze
1) nalezy zrnniejszyc koszty administracyjne ponoszone na obslug~ systemu gospodarki

komunalnej (zmniejszylismy je z 6000 do 3000 zl.
2) nalezy

zrezygnowac

z

odbioru

odpad6w

miesi~cznie),

komunalnych

z

nieruchomosci

niezamieszkalych.
3) ze

wzgl~du

na bardzo wysokie koszty istnieje mozliwosc odbioru odpad6w tylko 1 raz

w mleS1Gtcu
W wyniku czego 16 stycznia 2015 roku oglosilismy IV Przetarg nieograniczony na
"Odbieranie i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci na kt6rych
zamieszkujGt mieszkancy z terenu gminy Sochocin".

Szacowana wartosc zam6wienia: 564 000 zl.
Termin realizacji zam6wienia: od 2.02.2015 do 31.01.2016 r.
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Otwarcie ofert nastCij)ilo w dniu 26 stycznia 2015
Przedsi~biorstwa

Gospodarki Komunalnej w P10nsku na

Warunki:
1) odbi6r tylko 1raz w

Wp1yn~la

roku.

kwot~

1 oferta od

561 876 zi.

miesi~cu,

2) kaZda posesja jest zaopatrzona w jeden kosz , ale

b~d~

r6wniez odbierane odpady

wystawione w workach foliowych ,
3) stawka op1aty za gospodarowanie przedstawiona jest w projekcie uchwaly (niestety
konieczna jest podwyzka i wynosi 13 zl - od niesegregowanych odpad6w i 8 zl od
odpad6w segregowanych)
4) przedsi~biorcy oraz osoby posiadaj~ce nieruchomosci niezamieszka1e b~d~ zawierae
umowy bezposrednio z

Przedsi~biorstwem

przedsi~biorcy b~d~ mogli

Jedynym utrudnieniem
1 lutego.

B~dziemy

dla

Gospodarki Komunalnej W ten spos6b

odliczyc podatek V AT od wywozu odpad6w.

przedsi~biorc6w b~dzie

obowi'\cZek zawarcia umowy od dnia

pomagac w zawieraniu tych um6w.

W dniu 2 lutego w Urz~dzie Gminy b~d~ do dyspozycji przedsi~biorc6w przedstawiciele
Przedsi~biorstwa

Gospodarki Komunalnej, kt6rzy

W podsumowaniu
tematyki dotyczllcej
informuj~ Panstwa, ie:

b~d~przyjmowac

umowy.

spraw odbioru odpadow komunalnych

1) koszty odbioru i zagospodarowania odpad6w w stosunku do 2014 roku wzrosly
025%,
2) proponowany wzrost stawek za odbi6r odpad6w niesegregowanych wynosi

18%,

a segregowanych 14%,
3) wzrost tych koszt6w spowodowany jest bardzo

duz~ ilosci~

odebranych odpad6w

z terenu gminy Sochocin w ubieg1ym roku ( na 1 mieszkanca przypad10 230 kg
rocznie, srednia ilose w innych gminach - oko1o 130 kg rocznie)

Wysoka Rado!
Inwestycja , ktora jest realizowania do 31 maja 2015 roku to "budowa sieci kanalizacji
sanitarnej - etap II a" w Sochocinie.
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Przedstawi~

Panstwu najwazniejsze informacje

dotycz~ce

tej inwestycji:

1) w 2013 roku wybudowano siec kanalizacji sanitamej w ul. Szkolnej, Plonskiej do
Przepompowni P3 ,

2) w 2014

roku wybudowano

siec od Przepompowni P3 w ulicach: Plonska,

Nadrzeczna, Guzikarzy, Sienkiewicza, Magazynowa do Przepompowni P4,

umow~

3) w 2015 r. zgodnie z
od

Przepompowni

P4

w

planuje
ul.

si~

wybudowac siec

Zeromskiego,

kanalizacji sanitamej

cz~sciowo

ul.

Wolnosci

od

ul. Magazynowej oraz cz~sciowo ul. Sienkiewicza takZe od ul. Magazynowej,

4) w 2014 roku zlozony byl wniosek
z

zawart~

z

Urz~dem

platnosc i rozliczony I etap inwestycji zgodnie

0

Marszalkowskim

umow~ gmina

otrzymala 873 124 zl . pomocy

dla tego etapu operacji,
5) realizacja II

etapu

inwestycji jest zaplanowana do

a kwota pomocy finansowej w tym etapie wynosi zgodnie z

31

maja 2015

umow~

roku,

: 527 203 zl.

6) inwestycja jest realizowana przez Zaklad Uslug Wodno Kanalizacyjnych C. O. Gazu
i Zaopatrzenia Wsi w

Wod~

z Mlawy

Winien jestem Panstwu wyjasnienie
- roboty

s~ prowadzone

dotycz~ce

na podstawie projektu

realizacji wymienionych robot.

sporz~dzonego

w 2003 r.

Projekt ten nie byl aktualizowany.
1) w efekcie koniecznym stalo
wykonaniu

przyl~czy

si~

wykonanie robot dodatkowych,

dla mieszkancow, ktorzy zostali

polegaj~cych

pomini~ci

na

w projekcie

zasadniczym,

2) koszt robot dodatkowych to okolo 147 000 zl. Do tego nalezy doliczyc koszt prac
projektowych

zwi~zanych

z wykonaniem projektow zamiennych oraz koszt, jaki

musimy poniesc na nadzor inwestorski.
Szacujemy, ze koszty te

wynios~ l~cznie

170 033,97 zl. Koszty te musimy pokryc

z wlasnych srodkow,
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3) umowa z wykonawcCl. me przewiduje rzeczowego harmonogramu robot co
skutkuje brakiem mozliwosci wyegzekwowania od wykonawcy precyzyjnego
okreslenia czasu realizacji odbudowy poszczegolnych ulic. TakCl.

sytuacj~

mamy

wlaSnie w ul. Nadrzecznej, gdzie inwestycja trwajuz prawie rok,
4) kolejnym problemem jest ulica Wolnosci. Na projektowanym odcinku zaistniala
kolizja z kanalizacjCl. deszczowCl..

Kana1izacj~

sanitamCl. zaprojektowano na

kanalizacji deszczowej . W celu naprawienia sytuacji jestesmy na etapie
opracowywania projektu zamiennego. Koszty opracowania mieszczCl. si~ w kwocie
wymienionej powyzej .

Poza przedstawionymi przeze mnie najistotniejszymi sprawami w omawianym
okresie wykonalismy wiele zadan , najwazniejsze z nich to:

1. W dniu 29 grudnia 2014 roku zostala odebrana inwestycja pn. "Budowa sieci
wodoci~gowej

Sochocin-Kondrajec, Ciemniewo, Sochocin".

2. Przeprowadzone w ramach
w trybie z wolnej

r~ki

post~powania

0

udzielenie zamowienia publicznego

negocjacje na swiadczenie uslugi oswietlenia ulic, drog, placow

i innych obiektow publicznych na terenie Gminy Sochocin w wyniku ktorych
18 grudnia 2014 roku zostala podpisana umowa na okres 3 lat z ENERGA
Oswietlenie Sp. z

0.0.,

1) przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonanie uslug bhp i ppoz. Urz~du Gminy
Sochocin w 2015 roku, ktore

b~dzie

swiadczy6 firma F.H.U. AGNES Antonina

Szczesniak z Plonska.

2) przeprowadzono rozpozname cenowe na
Sochocin w 2015 roku, ktore

b~dzie

wycen~

nieruchomosci

Urz~du

Gminy

swiadczy6 firma: Uslugi projektowe i wyceny

nieruchomosci Tymoteusz K~dzierski z Plonska,

3) Przeprowadzono rozpoznanie cenowe na wykonywanie usrug geodezyjnych
Gminy Sochocin w 2015 roku, ktore

b~dzie

Urz~du

swiadczy6 firma: Uslugi Geodezyjne,

January Krupinski z Ciechanowa,
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4) przeprowadzono rozpoznanie cenowe na zakup i

dostaw~

potrzeby Urz~du Gminy Sochocin w 2015 roku, kt6re

b~dzie

artykul6w biurowych na
swiadczyc: ANNMARK

z Plonska

Podpisalismy

r6wniez

zlecenie

na

Zlmowe

utrzymanie

dr6g

w

2015

roku

z Gminnym Zakladem Komunalnym sp. z 0.0 ..

Panie

Przewodnicz~cy!

Wysoka Rado!

Zrealizowalismy r6wniez nast~puj'lce zadania:
1) organizacja Sesji Rady Gminy i 2 posiedzen Komisji Gospodarczej oraz Komisji
Rewizyjnej,
2) regulacje biez'lcych spraw gminy i Urz~du w formie 11 zarz'ldzen W6jta,
3) dokonalem analizy projektu uchwaly budzetowej oraz projektu wieloletniej prognozy
finansowej

wsp6lnie z Pani'l Skarbnik, w wyniku kt6rej

b~d~

proponowal

autopoprawki do powyzszych projekt6w uchwal,
4) wykonalismy r6wnanie dr6g w Podsmardzewie, Slepowronach, Milewie, Niewikli
oraz na ulicach w Sochocinie,
5) wycinane byly krzewy przy drogach gminnych:

w

J~drzejewie,

Kucharach

Kr61ewskich, Milewie, Smardzewie, Pruszkowie, Slepowronach, Zelechach.

W grudniu ubieglego roku wspolnie z Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej
organizowalismy pomoc dla osob samotnych, znajduj~cych si~ w trudnej sytuacji,
a taMe dla rodzin wielodzietnych, byla to :

1) pomoc w formie zakupu

w~gla

dla 35 rodzin za kwot~ 15 000 zl.,

2) pomoc w formie 230 paczek zywnosciowych.
W grudniu ubieglego roku i w styczniu 2015 roku zorganizowalismy tez:
1) pomoc w formie zywnosci otrzymanej z Banku Zywnosci w Ciechanowie 
skorzystalo okolo 70 rodzin.
Ponadto:
1) rozpatrzonych byIo 156 wniosk6w 0 przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym - stypendium szkolne i 1 wniosek 0 zasilek szkolny.
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Koszt zadania za okres IX-XII 2014 r. 52 174,10 zl.,
Koszt udzielonej pomocy materialnej - zasilek szkolny - 300 z1.
2) rozpatrzone byly 2 wnioski pracodawc6w

0

dofinansowanie koszt6w ksztalcenia

mlodocianego pracownika. Wydano decyzje i wyplacono w/w dofinansowanie na
l'tczna

kwot~

16 162 zl.,

3) zgodnie z ustaw't
nauczycieli

na

0

systemie oswiaty zostaly naliczone dodatki uzupelniaj'tce dla

poszczeg61nych

prowadzonych przez

gmin~

stopniach

awansu

zawodowego

w

szkolach

Sochocin.

Kwota dodatku dla nauczycieli mianowanych wynosi 21186 zl., a dla nauczycieli
dyplomowanych - 44 407 zl.
Zobowi£lZalem Dyrektor6w plac6wek oswiatowych do dokonania wyplat
jednorazowego dodatku uzupelniaj'tcego w ustawowo przewidzianym terminie.

Podejmowane byly dzialania w zakresie organizacji:
1) wsp61nie z Lokaln't Grup't Dzialania " Przyjazne Mazowsze"
spotkania
konsultacyjnego dla mieszkanc6w Gminy Sochocin "Czego potrzeba Tobie i Twojej

gminie, aby sif rozwijac".
2) larmarku bozonarodzeniowego,

3) I biegu powstania styczniowego,

Aktualnie jestesmy w trakcie

realizacji projektu dotycz'tcego wdrozenia

zarz'tdzania -jest to tak zwana metoda CAF.

Projekt realizowany jest wsp61nie

z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz

Malopolsk't Szkol't Administracji

Publicznej - przeprowadzona zostala samoocena przez zesp61 pracownik6w
W styczniu

rozpocz~ly si~

Urz~du.

prace dotycz'tce wymiaru podatk6w lokalnych.

Od dnia 1 lutego do 31 lutego przyjmowane
zawartego w cenie oleju

proces6w

b~d't

wnioski

0

zwrot podatku akcyzowego

nap~dowego.

W lutym przed nami i mieszkailcami gminy bardzo waZne wydarzenia;

Wybory soltys6w i rad soleckich.
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Bardzo prosz~ Panie i Pan6w Soltys6w w pomoc w organizacji zebrail i poinformowanie
mieszkailc6w solectw. Proponowany harmonogram zebrail zostal przekazany Pailstwu.
Prosz~

r6wniez Pailstwa Radnych

Dzi~kuj~

0

udzial w tych zebraniach.

za uwag~."

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

i jednoczesnie powital Przedstawiciela PGK SP z

0.0.

podzi~kowal

Panu W6jtowi

w Ploilsku, kt6ry w tym momencie

wszedl na sal~ obrad.

Ad-7
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy przyst<ijJil do punktu 7

porzqdku obrad - "Dyskusja". Zapytal, kto z Pailstwa Radnych chcialby zabrac w tym
punkcie glos.
Pan Slawomir Jasklowski - Radny zapytal Pana W6jta

0 sytuacj~

os6b ubogich, kt6rych nie

stac na oplat~ za odbi6r smieci, czy otrzymajqjakies wsparcie z GOPS-u i drugie pytanie - kto
jest odpowiedzialny za

bl~dy

w projekcie kanalizacji, czy ktos to nadzorowal.

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzial, ze mieszkailcy, kt6rzy nie

w stanie przy
komunalnych

wi~kszej

b~det

b~det

ilosci czIonk6w rodziny dokonac oplaty za wyw6z odpad6w
b~dzie

kierowani do GOPS-u, kt6ry

bezposrednio na konto dokonywal

wplat wynikajetcych z deklaracji. Odnosnie drugiego pytania Pan W6jt poinformowal,
ze wszystkie prace byly robione na podstawie projektu z 2003 roku. On nie by aktualizowany,
wi~c

gdzie wina lezy dopatrywac

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

si~

nalezy w poprzednikach.

Przewodnicz~cy

Rady Gminy zapytal, czy ktos jeszcze

chcialby zabrac glos.
Nikt nie zabral glosu.

Ad-8
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

porzetdku obrad -

"Podj~cie

Gminy moze przed

Przewodnicz~cy

uchwal". Zwr6cil

podj~ciem

si~

Rady Gminy przeszedl do punktu 8

z zapytaniem do Pana Mecenasa, czy Rada

uchwal przyjetc w drodze uchwaly

wniosek formalny

wczesniej zgloszony przez Paniet Radnetlejkowsket.
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Pan Lukasz Rudowski - Radca Prawny wyjasnil, ze pytanie jest- jakiej tresci byl wniosek.
Przewodnicz~cy

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Rady Gminy powiedzial, ze wniosek

fonnalny w sprawie zakupu dzialki.
Pan Lukasz Rudowski - Radca Prawny wyjasnil, ze z paragrafem 45 Statutu

inicjatyw~

ustawodawcz<\. posiada co najrnniej 4 Radnych oraz W6jt, chyba, ze przepisy prawa stanowi<\.
inaczej. Dalej jest zapis, co powinien zawierae projekt uchwaly i uchwala taka wraz
z uzasadnieniem powinna bye przedstawiona Radnym. W tej chwili projektu uchwaly nie
marny,

wi~c

b~dzie

trudno

j£\ podj<\.e.

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy zaproponowal wsp6lne posiedzenie Komisji
Gospodarczej i Rewizyjnej i podj~cie takiego projektu uchwaly na

nast~pna Sesj~,

jezeli Pani

Radna si~ zgadza na to.
Przewodnicz~cy

Pan Stanislaw Kwiatkowski Lejkowska zgadza

si~

Rady Gminy czy Pani Radna Gra:zyna

na taki spos6b zalatwienia sprawy.

Pani Graiyna Lejkowska - Radna wyrazila zgod~ .
Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny zapytal, czy "Zeby taki wniosek zostal przyj~ty,
to musi nad nim pracowae Komisja Rewizyjna i Gospodarcza?
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial: " A dlaczego nie ?"
Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny zapytal, "Czy musi ?"
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, "Ze nie musi, ale moze". Pan W6jt
wyjaSnil, ze chodzi

0

to, ze tu trzeba pozyskac srodki na to, bo budzet na inwestycje jest

bardzo maly, Komisja Rewizyjna wsp6lnie z Komisj<\. Gospodarcz<\. moglyby

nad tym

popracowae.
Pan Stanislaw Kwiatkowski tym zastanowie, ta dzialka by

Przewodnicz~cy

si~

Rady Gminy powiedzial, ze trzeba

si~

nad

przydala.

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, " Ze mysli, im wi~cej gl6w b~dzie
tworzylo projekt tej uchwaly, tym lepiej"
Pan Stanislaw Kwiatkowski pkt. 8 Porz<\.dku obrad

"Podj~cie

Przewodnicz~cy

Rady Gminy kontynuowal

uchwal" i powiedzial, ze teraz

przyst~pujemy

do

podj~cia
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uchwaly w SpraWle Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin. Poinfonnowal,
ze Pa6.stwo Radni

w materialach na

Sesj~

otrzymali projekt uchwaly.

Nast~pnie

poprosil

Pana Andrzeja Romatowskiego - W6jta Gminy 0 przedstawienie projektu uchwaly.

"Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, co

nast~puje:

Panie Przewodnicz~cy!
Wysoka Rado!
Szanowni Panstwo!
W dniu dzisiejszym przedstawiam Panstwu projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy
Sochocin.
Dokument ten zostal - na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawnych przygotowany przez

W6jta Gminy Sochocin poprzedniej kadencji - Paniq

zostal
Ann~

Zwierzchowskq do 15 listopada ubieglego roku.
Wieloletnia Prognoza Finansowa w ustawowym tenninie

byla przedlozona Regionalnej

Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Sochocin
Obejmuje

ona

lata

2015

-

2022

czyli

okres

splaty

zaciqgni~tych

kredyt6w

i pozyczek.
W zalqczniku nr 1 do projektu uchwaly przedstawione zostaly wielkosci liczbowe w fonnie
tabelarycznej :
•

planowanych dochod6w biezqcych oraz majqtkowych.

•

planowanych wydatk6w biezqcych i majqtkowych

•

przychod6w i rozchod6w budzetu

•

wskainika splaty zobowiqzan

•

finansowania program6w, projekt6w lub zadan realizowanych z udzialem srodk6w
pozabudzetowych

Wysokosc dochod6w

bie:zqcych na 2015 rok

przyj~to

zgodnie z projektem uchwaly

budzetowej w wysokosci 15 725 998 zl.
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Natomiast dochody biez'tce w latach 2015-2022 objettych Wieloletni't Prognoz't Finansow't
zostaly przeszacowane zgodnie ze wskaznikami publikowanymi przez Ministerstwo
Finans6w dotycz'tcymi zalozen makroekonomicznych.
Dochody biez'tce obejmuj't subwencje, dotacje, udzialy w podatkach stanowi'tcych dochody
budzetu panstwa a takZe podatki i oplaty lokalne.
Prognozowane dochody maj'ttkowe wynosz't 527 203 zl. i obejmuj't

dotacjet na realizacjet

inwestycji wieloletniej pod nazw't " budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Sochocin - etap IIa" .
Planowane wydatki biez'tce wynosz't w 2015 roku wynosz't 14 820 243 zl.
Limit wydatk6w maj'ttkowych w 2015 roku na planowane przedsietwzietcia wynosi
914613 zl.
W 2015 roku zaplanowano nadwyzket budzetu w wysokosci 174 024 zl., kt6r't przeznacza siet
na sp1atet wczeSniej

zaci~niettych

zobowi'tzaO z tytulu kredytu i pozyczki.

Kwota dlugu wskazana w Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec roku 2014 wynosi

1365717 zl.
W

zal~czniku

nr 2 do projektu uchwaly

przedstawiono wykaz przedsifwzifc

planowanych na lata 2015 -2018.
L~czne

S4 to

naklady finansowe na te
2

nastetpuj'tce

przedsi~wzifcia

przedsietwzietcia

zaplanowano w wysokosci 3 879 574 zl.

inwestycyjne

zaplanowane

w

latach

2015

-2018:

1) "budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Sochocin - etap IIa" 

planowane zakonczenie inwestycji jest w biez'tcym roku, planowane wydatki na tet
inwestycjet wynosz't 864 613 zl.;

2) "budowa mostu w Gutarzewie - l'tczne naklady finansowe w latach 2015 - 2018
zaplanowano w wysokosci

1 550 000 zl. ( 50 000 zl - 2015 rok; po 500000 zl.

w2016, w2017 i w2018 roku).
Dzietkujet za uwag~."
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Przewodnicz~cy

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Rady Gminy

Andrzejowi Romatowskiemu - W6jtowi Gminy. Nast<tpnie poprosil
Regionalnej Izby Obrachunkowej

0

Gminy Sochocin Sekretarza Gminy -

projekcie uchwaly

0

- podzi<tkowal Panu
0

odczytanie opinii

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Pani'l Elzbiet<t Krauze.

Pani EJibieta Krauze - Sekretarz Gminy - odczytala uchwal<t Nr Ci.329.2014 Skladu
Orzekaj'lcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01 grudnia 2014 roku
w sprawie wydania opinii

0

przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly

o wieloletniej prognozie finansowej.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy - podzi<tkowal Pani Elzbiecie

Krauze - Sekretarzowi Gminy. Poprosil Pani'l Skarbnik

0

przedstawienie autopoprawek do

projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy powiedziala, co nast<tpuje:
"Autopoprawka W6jta Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015 r.

do projektu uchwaly

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin.
W projekcie, uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
wprowadza si<t

nast~puj'lce

zmiany:

1. Dokonuje si<t zmian z za1'lczniku nr 1 do projektu uchwaly " Wieloletnia Prognoza
Finansowa" wg za1'lczonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. § 5 otrzymuje brzmienie:
" Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj<tcia , z moc'l obowi'lzuj'lc'l od 1 stycznia
2015 r. i podlega ogloszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urz<tdu Gminy
Sochocin".
W tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowany zal'lcznik nr 1
Dokonano korekty wydatk6w budzetu na 2015 rok zwi<tkszaj'lc wydatki maj'ltkowe
50000 zl. oraz zmniejszaj'lc wydatki biez'lce

0

0

kwot<t

kwot<t 50000 zl. W zwiC\Zku ze zlozon'l

autopoprawk'l do projektu uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2015 rok nalezalo
dokona6 zmian wartosci wydatk6w biez'lcych i wydatk6w maj'ltkowych na

2015 rok

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin. Dzi<tkuj<t."
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Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy - podzi~kowal Pani Skarbnik

i zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos w tym temacie.
Nikt nie zabral glosu.
Przewodnicz~cy

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Rady Gminy

podal pod glosowanie

wniesione propozycje autopoprawek W6jta do projektu uchwaly.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal

si~

Przewodnicz<\ccy

W6jta

Rady

Gminy

autopoprawek zostaly przez
Nast~pnie

Rad~

stwierdzil,
Gminy

ze

przyj~te

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

wmeSlOne

przez

od glosu" - 0.

propozycJe

jednoglosnie.

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

poddal pod

glosowanie projekt uchwaly:

IV/13/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal

si~

od glosu" - 0.

Przewodnicz<\ccy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podj~tajednoglosnie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy powiedzial, ze

przyst~pujemy

do podj~cia Uchwaly Budzetowej Gminy Sochocin na 2015 rok;
Poinformowal, ze Panstwo Radni w materialach na
dotycZ<tce budzetu.

Nast~pnie

poprosil

Sesj~

otrzymali wszystkie materialy

Pana Andrzeja Romatowskiego - W6jta Gminy

o przedstawienie projektu uchwaly.

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, co
Panie

Przewodnicz~cy

nast~puje:

!

Panstwo Radni!
Panie i Panowie Soltysi!
Zaproszeni Goscie!
Szanowni Paiistwo!

17

W dniu dzisiejszym spotykamy

si~

na sesji szczegolnie waZnej, dotyczctcej budzetu gminy

na 2015 rok.
Uchwala budzetowa, ktora sklada

si~

z budzetu oraz zalctcznikow jest podstawct gospodarki

finansowej gminy .
Projekt uchwaly budzetowej zostal opracowany

do dnia 15 listopada oraz przedlozony

organowi stanowictcemu - Radzie Gminy Sochocin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, ktora
wydala pozytywnct opini~.
Dokument ten - podobnie jak Wieloletnia Prognoza Finansowa - zostal przygotowany przez
Wojta Gminy Sochocin poprzedniej kadencji - Panict

Ann~

Zwierzchowskct do 15 listopada

ubieglego roku.
Projekt uchwaly budzetowej oraz zalctczniki i uzasadnienie otrzymali Panstwo w materialach
na dzisiejszct Sesj~.
Zostal Panstwu przedstawiony na wspolnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Komisji

Gospodarczej .
Komisja Rewizyjna oraz Komisja Gospodarcza wydaly pozytywna opini~.

Pozwolct wi~c Panstwo, ze w dniu dzisiejszym

przedstawi~

najwaZniejsze wielkosci liczbowe

zawarte w uchwale budzetowej oraz zalctcznikach.

Dochody w budzecie gminy na 2015rok zaplanowano w kwocie
16253201 zl., w tym:

1. dochody

biez~ce

w wysokosci 15 725 998 zl.

stanowict okolo 96,76 % dochodow

ogolem.

2. dochody

maj~tkowe

w wysokosci 527 203 zl. i stanowict okolo 3,24% dochodow ogolem

(jest to planowana dotacja na dofinansowanie inwestycji budowy sieci kanalizacji)
Dochody w poszczegolnych dzialach klasyfikacji budzetowej zaplanowano w nast~pujctcy
sposob:

1) dzial 758 - Rozne rozliczenia - w ktorym zawarta jest subwencja ogolna wynosz~ca
7517437 zl. oraz jej
•

cz~sci

:

oswiatowa w kwocie - 4 659 557zl.,
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•

- 2 857 880zl.

wyrownawcza

2) dzial 756 - dochody od osob prawnych , fIzycznych oraz od innych jednostek nie
posiadaj~cych

osobowosci prawnej plan - 5 989 987 zl.

W dziale tym zawarte

s~

planowane dochody z podatk6w i oplat lokalnych oraz udzialy

w podatkach stanowi~cych doch6d budzetu panstwa, w tym:
•

udzial gminy w podatku dochodowym od osob flZ}'cznych
- 2610 151z1.

•

wplywy z podatku od nieruchomosci - 1 837 500 zl.

•

Wplywy z podatku rolnego, lesnego, od srodk6w transportowych i oplat lokalnych
1542336 zl.

3) dzial 852 - pomoc spoleczna, w kt6rym dochody zaplanowano w wysokoscil 965
050 zl.,

4) dzial750 - Administracja publiczna zaplanowano dochody w wysokosci57 487 zl.,
w tym dotacja na zadania z zakresu administracji

r~dowej,

Szanowni Pans two !

Wydatki zaplanowano w kwocie 16253 201 zl., w tym:
•

wydatki

biez~ce,

ktore

wynosz~

14820 243 zl., co stanowi 92,17% wydatkow

ogolem
•

wydatki

maj~tkowe

Limity najwyzszych

w kwocie 1 258933 zl. , co stanowi 7,83 % wydatkow ogolem.

wydatk6w wedlug dzial6w klasyfikacji budzetowej zaplanowano

w nast~puj~cy spos6b:

1) dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo - planowane wydatki 1 062613 zl., co stanowi
6,61 % wydatk6w og61em. W dziale tym
przedsi~wzi~cia

pod

nazw~

przewidziane

s~

wydatki

na

realizacj~

"budowa sieci kanalizacji sanitamej w mleJscowosci

Sochocin - etap II a - w wysokosci 864 613 zl.
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2) Dzial 600 - transport i

I~cznosc

- planowane wydatki stanowi'l kwot~ 547 000 zl.

tj .3,40% wydatk6w og6lem, w tym na drogi gminne przeznaczonychjest 525000zl.

3) dzial 710 - Dzialalnosc uslugowa -50000 zl., w tym na plan zagospodarowania
przestrzennego 40 000 zl.

4) dzial 750 - administracja publiczna - 3 174 614 zl., w tym wydatki biez'lce( 3 146
487zl.) i wydatki maj'ltkowe ( 28 127 zl.)
Wydatki biez'lce przeznacza
obslug~

rady gminy,

si~

urz~du

na utrzymanie budynk6w, ubezpieczenie mienia gminnego,

gminy,

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzen, koszty

administracyjne gospodarki odpadami.

W ramach wydatk6w maj'ltkowych zaplanowano zakup

sprz~tu

komputerowego i program6w

oraz wydatki rem onto we.

administracj~

Og6lem wydatki na

1) dzial 754

stanowi'l19, 74% wydatk6w og6lem.

- Bezpieczenstwo publiczne i ochrona

przeciwpozarowa

-155 705 zl., w tym wydatki zwi'lZane z utrzymaniem budynk6w oraz gotowosci
bojowej samochod6w i sprz~tu jednostek OSP stanowi kwota 155 705 zl.

2) dzial 757 - Obsluga drugu publicznego -70 000 zl.

3) dzial758 - Rozne rozliczenia - 100000 zl. jest to rezerwa og6lna
i celowa ;

4) dzial801 - oswiata i wychowanie - 6 417 193 zl.,

5) dzial854 - edukacyjna opieka wychowawcza-154 044 zl.

Og61em wydatki na

oswiat~

zaplanowano w kwocie 6 571 237 zl., co stanowi okolo 38,6%

wydatk6w og61em.
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Wydatki na poszczeg61ne plac6wki oswiatowe zaplanowano w wysokosci:
•

Publiczny Zesp61 Szk61 i Przedszkoli Samorza,.dowych w Sochocinie - 4 323 380 zl.

•

Szkola Podstawowa w

•

Szkola Podstawowa w Smardzewie -760 200 zl.

Koloz~biu

- 889 157 zl.

6) dzial851 - Ochrona zdrowia - sa,. to wydatki zwiqzane z realizacja,.
profilaktycznych program6w gminnych - zaplanowano je w wysokosci 709 400 zl.

7) dzial 852 - pomoc spoleczna - planowany limit wydatk6w stanowi

kwot~

2 379 489zl., stanowia,. 14,80 % wydatk6w og61em.

8) dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska -1159 000 zl.,
co stanowi 7,21 % wydatk6w og61em, w tym :

•

gospodarowanie odpadami komunalnymi - 624900 zl.

•

oczyszczanie miast i wsi - 120 000 zl.

•

oswietlenie ulic, plac6w dr6g - 277 000 zl.

9) dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 510571 zl., - jest dotacja dla instytucji kultury , biblioteki, utrzymanie
swietlicy w

Koloz~biu

10) dzial 926 - Kultura fIzyczna - 159413 zl. z przeznaczeniem na utrzymanie
stadionu w Sochocinie, udzielenie dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego
"Wkra" oraz zakup placu zabaw w ramach funduszu soleckiego.
W 2015 roku zaplanowano wydatki na

nast~puja,.ce

zadania inwestycyjne nie

obj~te

Wieloletnia,. Prognoza,. Finansowa,. :

1) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie- 150 000 zl.,
2) modernizacja dr6g gminnych (Smardzewo, Niewikla)- 100 000 zl.,
3) modernizacja swietlicy wiejskiej w Milewie z funduszu solecki ego

-11 000 zl.
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Zaplanowane przedsi~wzi~cia wieloletnie w 2015 roku to:
1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie - etap II a - 864 613 zl.
2) budowa mostu w Gutarzewie - 50 000 zl.

Planowane htczne wydatki na realizacj~ przedsi~wzi~6 w ramach funduszu soleckiego
stanowi't

kwot~

- 284 838 zl.

Planowane zadluzenie na pocz'ttek roku wynosi 1 365 717 zl.
Planowana jest nadwyzka budzetu w wysokosci 174 024 zl., kt6r't przeznacza si~ na
kredytu - 125 000 zl. i na
Dzi~kuj~

splat~

splat~

pozyczki - 49 000 zl.

za uwagf'
Przewodnicz~cy

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Rady Gminy

-

podzi~kowal

Panu

Andrzejowi Romatowskiemu - W6jtowi Gminy.
Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy poprosila

0

zabranie glosu i sprostowala

bl'td pisarski wyjasniaj'tc, ze "Pan W6jt odczytal kwot~ w Dziale 851- 709.400 z1., a kwota
wlasciwa to 79 400 zl.

Dzi~kuj~".

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Rady Gminy
0

nast~pnie

poprosil

projekcie uchwaly budzetowej na

2015 rok - Pani't Elzbiet~ Krauze.
Pani ElZbieta Krauze - Sekretarz Gminy - odczytala

uchwal~

Nr Ci.330.2014 Skladu

Orzekaj'tcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 01 grudnia 2014 roku
w sprawie wydania opinii

0

przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly

budzetowej na 2015 rok.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy - podzi~kowal Pani Elzbiecie

Krauze - Sekretarzowi Gminy i poprosil Pani't
Komisji Rewizyjnej

0

Jolant~

Kochanowsk't - Przewodnicz'tc't

odczytanie uchwaly Komisji.

Pani Jolanta Kochanowska -

Przewodnicz~ca

Komisji Rewizyjnej odczytala

Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia
wydania opinii

0

uchwal~

15 stycznia 2015 r. w sprawie

przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly budzetowej

na 2015 rok.
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Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy -

podzi~kowal

Kochanowskiej - Przewodnicz<\.cej Komisji Rewizyjnej i poprosil Pani<\.
Przewodnicz<\.c<\. Komisji Gospodarczej
Pani Anna Giranowska -

0

Ann~

Pani lo1ancie
Giranowsk<\.

odczytanie uchwaly.

Przewodnicz~ca

Komisji Gospodarczej odczytala

uchwal~

Nr

112015 Komisji Gospodarczej Rady Gminy Sochocin z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie
wydania opinii

0

przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin projekcie uchwaly budzetowej

na 2015 rok.
Pan Stanislaw Kwiatkowski Giranowskiej -

Przewodnicz~cy

PrzewodnicZ'l.cej

Komisji

Rady Gminy -

Gospodarczej

podzi~kowal

Pani Annie

i poprosil Pani<\. Skarbnik

o przedstawienie autopoprawek do projektu uchwaly budzetowej.
Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy powiedziala, co

nast~puje:

"Autopoprawka W6jta Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015 r. do projektu Uchwaly
Budzetowej Gminy Sochocin na rok 2015
W projekcieUchwaly Budzetowej Gminy Sochocin
nast~puj<\.ce

na rok 2015 wprowadza

Sl~

zmiany:

1. § 2 projektu uchwaly otrzymuje brzmienie:
" Wydatki w l<\.cznej kwocie 16 079 177,00 zl, w tym:
1) wydatki biez<\.ce w kwocie 14770243,86 zl,
2) wydatki maj<\.tkowe w kwocie 1 308933,14 zl,
- zgodnie z zal<\.cznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly."
2. Dokonuje

si~

zmian w zal<\.czniku nr 2 do projektu uchwaly " Wydatki"

wg zal<\.czonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.
3. Dokonuje

si~

zmian w zal<\.czniku nr 11 do projektu uchwaly " Dotacje celowe dla

podmiot6w zaliczanych i niezaliczanych do sektora finans6w publicznych w 2015 r. wg
zal<\.czonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.
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4. Dokonuje si~ zmian w za!qezniku nr 14 do projektu uehwaly " Wydatki na zadania
nieobj~te

inwestyeyjne na 2015 rok
tabeli nr 3 do niniejszej

wieloletniq prognoz<\. finansow<\.'" wg zal<\.ezonej

autopoprawki.

5. § 16 otrzymuje brzmienie:
"

Uehwala

wehodzi

w

zyeie

z

podj~eia,

dniem

budzetowym 2015 i podlega ogloszeniu w Dzienniku

obowi<\.zuje

Urz~dowym

w

roku

Wojew6dztwa

Mazowieekiego" .
W tabelaeh nr 1, 2 i 3 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane zal<\.ezniki
odpowiednio nr

2, 11 i 14

do projektu uehwaly, w zwi<\.Zku z dokonanymi zmlanaml

w autopoprawee do projektu Uehwaly Budzetowej Gminy Soehoein na rok 2015.
Dokonano korekty wydatk6w budzetu na 2015 rok
50000 zl. oraz mmiejszaj<\.e wydatki biez<\.ee 0

zwi~kszaj<\.e

kwot~

wydatki maj<\.tkowe 0

kwot~

50 000 zl.

W dziale 600 Transport i l<\.eznosc zwi~kszono planowane wydatki 0

kwot~

kwot~

W dziale 750 Administraeja publiezna zmniejszono planowane wydatki 0
W dziale 900 Gospodarka komunalna znmiejszono planowane wydatki 0
W dziale 921 Kultura i oehrona dziedzietwa narodowego

98 000 zl.

kwot~

zwi~kszono

60000,00 zl.
30 000 zl.

planowane wydatki

o kwot~ 10 000 zl.
W dziale 926 Kultura fizyezna znmleJszono plano wane wydatki 0

kwot~

18 000 zl.

Dzi~kuj~".

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy - podzi~kowal Pani Skarbnik

i zapyta!, ezy ktos z Pailstwa Radnyeh eheialby zabrac glos.
Pani Jolanta Kochanowska - Radna - powiedziala, eo

nast~puje:

" W imieniu Komisji Rewizyjnej zglaszam wniosek dotyez<\.ey zmrueJszema wydatk6w
w dziale 750 Rozdz. 75023 to jest Urz<\.d Gminy paragraf

4210 Zakup material6w

i wyposaZenia i proponujemy znmiejszyc ten paragraf 050 tys. zl., ate pieniqi:ki przeznaezyc
w dziale 600 Transport i l<\.eznosc i szezeg610wo -

tj. Rozdz. 60016 -

gminne i 0 t~ kwot~ 50 tys. zl proponujemy, zeby tutaj
dr6g i ulie.

Dzi~kuj~

zwi~kszyc

Drogi publiezne

wydatki na biez<\.ee remonty

bardzo".

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

zapytal, ezy Pan W6jt

wyraZa zgod~.
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Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy wyrazil

zgod~

poprosil Paniq Skarbnik

o podj~cie czynnosci.

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy poprosila Pana Przewodniczqcego

10

0

minut przerwy, zeby dostosowac zalqcznik Nr 2 "Wydatki".
Przewodnicz~cy

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Rady Gminy

poddal pod glosowanie

ogloszenie 10 minutowej przerwy.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal

Pan Stanislaw Kwiatkowski jednoglosnie wyrazili

zgod~

Przewodnicz~cy

na przerw~, a

nast~pnie

Rady Gminy

si~

od glosu" - O.

stwierdzil, ze

Radni

oglosil 10 minutowq przerw~.

Przerwa 10 minut.
Po przerwie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy zapytal, czy ktos z Pailstwa

Radnych chcialby zabrac glos.
Nikt nie zabral glosu.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

poddal pod glosowanie

wniesione propozycje autopoprawek W6jta do projektu uchwaly.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal

si~

Przewodniczqcy

W6jta

Rady

Gminy

autopoprawek zostaly przez

Rad~

Pan Stanislaw Kwiatkowski Komisj~

stwierdzil,

ze

wniesione

przez

od glosu" - O.
propozycje

Gminy przyj~te jednoglosnie.
Przewodnicz~cy

Rady Gminy

powiedzial, ze przez

Rewizyjnq zostal zgloszony wniosek dotyczqcy zmniejszenia wydatk6w na

administracj~

publicznq

0 kwot~

50 tys. z1. i

zwi~kszenia

wydatk6w

0

50 tys. zl na remont

dr6g"
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Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

poddal pod glosowanie

zlozony przez Komisj~ Rewizyjn'l niniejszy wniosek.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - 0.

Przewodnicz'lcy Rady Gminy stwierdzil, ze zgloszony przez
uwzgl~dniony

Komisj~

Rewizyjn'l wniosek nie

przez W6jta w autopoprawce zostal przyj~ty jednoglosnie.

Nastfpnie Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

poddal pod

glosowanie projekt uchwaly:
IVI14/2015 w sprawie Uchwaly Budzetowej Gminy Sochocin na rok 2015

Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal

si~

od glosu" - 0.

Przewodnicz'lcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala Budzetowa Gminy Sochocin na 2015
rok zostala podj~tajednoglosnie.
Pan Stanislaw Kwiatkowski

do

podj~cia

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy powiedzial, ze

przyst~pujemy

Uchwaly w sprawie przeprowadzenia wybor6w soltys6w i rad soleckich.

Poinformowal, ze Panstwo radni otrzymali harmonogram zebran i wszystkie materialy, kt6re
dotycz'l uchwaly.

Nast~pnie

zapytal, kto z Pailstwa radnych chcialby w tej sprawie zabrac

glos?
Nikt nie zabral glosu.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

poddal pod glosowanie

projekt uchwaly:
IV/15/2015w sprawie przeprowadzenia wyborow soltysow i rad soleckich.

Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - 0.
Przewodnicz'lcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala w sprawie przeprowadzenia wybor6w
soltys6w i rad soleckich zostala podj~ta jednoglosnie.
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Pan Stanislaw Kwiatkowski
do

podj~cia

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy powiedzial, ze

przyst~pujemy

uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie odbierania odpad6w

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych me zamieszkujq mieszkancy,
a powstajq odpady komunalne. Poinformowal, ze panstwo Radni r6wniez otrzymali
w materialach na sesj~ dokumenty. 0 komentarz do uchwaly poprosil Paniq Mari~ Zulawnik.
Pani Maria Zulawnik -

Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Srodowiska powiedziala, co nast~puje: "Panie Przewodniczqcy, Wysoka Rado, Panie W6jcie,
Szanowni Pailstwo, uchwala w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujq mieszkailcy
a powstajq odpady komunalne. Zgodnie z art. 6c ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996.0 utrzymaniu w czystosci i porzqdku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.
1399 ze zm.) gminy przejmujq obowiqzek zorganizowania odbierania odpad6w komunalnych
od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkancy, jednakze ust. 2
wymienionego artykulu daje gminie prawo do

obj~cia

odbiorem odpad6w komunalnych

r6wniez wlascicieli nieruchomosci na kt6rych nie zamieszkujq mieszkancy, ale powstajq
odpady komunalne.

Podj~cie

takiej decyzji wymaga

przyj~cia

stosownej uchwaly,

b~dqcej

aktem prawa. Uchwalq Nr XVIIII148/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych nie
zamieszkujq

mieszkancy,

a

powstajq

odpady

komunalne,

niezamieszkale obowiqzkiem odbierania odpad6w komunalnych przez

obj~to

nieruchomosci

Gmin~.

Nieruchomosciami na kt6rych nie zamieszkujq mieszkailcy, a powstajq odpady
komunalne Sq m.in. budynki uzytecznosci publicznej, lokale rzemieslnicze, produkcyjne
i nieprodukcyjny, lokale gastronomiczne i hand lowe, obiekty noclegowe oraz obiekty
przemyslowe itp.
Za

podj~ciem

niniejszej uchwaly przemawia fakt,

zwi~kszenia si~

ilosci wytworzonych

powi~ksza

koszty odbioru

podzi~kowal

Pani Kierownik

odpad6w w przeliczeniu na jednego mieszkanca, co znacznie
odpad6w og6lem.
Biorqc powyzsze pod

uwag~,

przedstawiam projekt uchwaly.

Pan Stanislaw Kwiatkowski

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy

i zapytal, czy ktos z Pailstwa chcialby zabrac glos w tej sprawie.
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Pan Dariusz Kujawski - Radny zapytal, jaka jest analiza wzrostu tych koszt6w, jak
znacz<tco nieruchomosci niezamieszkale podnosily calosc koszt6w wywozenia odpad6w
komunalnych.

Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu udzielila odpowiedzi m6wi<tc, co nast~puje:
"Panie Przewodnicz<tcy, Wysoka Rado, Panie W6jcie, Szanowni Panstwo, og6lnie z temu
caIej Gminy Sochocin w 2014 r. odebrano 1234 tony odpad6w, co stanowi w przeliczeniu na
jednego mieszkanca 230 kg. na jedna

osob~

jest 1 tona odpad6w- kosztuje 324 zl.,

rocznie. Zgodnie z wykazem z PGK tam gdzie

wi~c

ten tonaz, kt6ry przed chwil<t przedstawiIam,

te 1234 tony razy te 324 zl. okolo 400.000 zl. wydawalismy na sarno zagospodarowanie
odpad6w".

Pan Andrzej Romatowski - Wojt Gminy powiedzial, co

nast~puje:

"Panie Przewodnicz<tcy,

Wysoka Rado, moze w tym miejscu poprosimy przedstawiciela Przedsi~biorstwa Gospodarki
Komunalnej w Plonsku

0

przedstawienie danych liczbowych - Pana Arka Malickiego.

Pan Arkadiusz Malicki - przedstawiciel
w Plonsku powiedzial, co

Przedsi~biorstwa

Gospodarki Komunalnej

nast~puje:

" Dzien dobry Panstwu, nazywam

si~

Arkadiusz Malicki, od czerwca 2013 r.

kieruj~

pracami

Zakladu Oczyszczania Miasta, to jest Zaklad , kt6ry odbiera od Panstwa odpady komunalne.
Witam serdecznie Pana W6jta, witam
Rad~,

urz~dnik6w,

Pana Przewodnicz<tcego, witam Szanowna

witam kierownik6w jednostek, mieszkanc6w miejscowosci Gminy Sochocin, witam

r6wniez gor<tco przedstawicieli medi6w.
Prosz~

Panstwa, zapewne najwazniejsze pytania, kt6re padaj<t z Panstwa strony to dlaczego

drozej. Ja moze pokr6tce powiem, jak przedstawiala
rozpoczynalismy stary dorobek ustawy

0

si~

sytuacja w czerwcu 2013 roku, kiedy

zagospodarowaniu i utrzymaniu porz<tdku

w gminach. W czerwcu 2013 r. w momencie, kiedy stawalismy do pierwszego przetargu
u Panstwa w gminie i p6zniej efektem tego bylo podpisanie pierwszej umowy, ilosc odpad6w
w przeliczeniu na jednego mieszkanca

miesi~cznie

wynosila od 100 - 120 kg. W grudniu

tamtego roku zakonczyla funkcjonowanie umowa, kt6ra byla podpisana w 2013 r. w zwi<tzku
z czym trzeba bylo oglosic nowy przetarg i podpisac nowa umow~.
Wiadomo, ze

przyst~puj<tc

do takiej operacji trzeba bylo zrobic tzw. Rachunek sumienia

ekonomiczny i powiem Panstwu, jak to

si~

przedstawia. Na pewno najbardziej interesuj<t

Panstwa dane z Panstwa gminy, natomiast one

Set

bardzo zblizone jezeli chodzi

0

gminy
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pozostale. W grudniu 2014 r. zliczajqc ostatni kwartal 2014 r. ilosc odpad6w w przeliczeniu
na mieszkanca gminy Sochocin ksztaltowala

si~

w granicach 200-220 kg., czyli ten wzrost od

czerwca 2013 r. do ostatniego kwartalu 2014 r. wyni6sl okolo 100 kg. na jednq osob~. Skqd to
si~

bierze

mysl~,

ze nie

musz~

Pailstwu tlumaczyc. Do czerwca 2013 r. ten system byl

niesp6jny, m6wiqc po pro stu, te smieci nam uciekaly. Natomiast ustawa moze nie jest idealna,
ale spowodowala to, ze wszyscy mieszkancy Sq niq

obj~ci

i te odpady do zagospodarowania

oddajq. Nie rna interesu zeby je palic, zeby je wywozic i z tymi sytuacjami pewnie co raz
mniej mamy do czynienia, aczkolwiek dojdzie do takiej sytuacji.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Pan Arkadiusz Malicki - kontynuowal "Poza tym, to wszystko
si~

cisz~

Rady Gminy poprosil 0
0

na sali.

czym powiedzialem wiqZe

r6wniez z tym, ze to nie jest tak, ze w momencie kiedy sarnoch6d zbierze odpady

z jednego dnia to my rnarny tern at zalatwiony, bierzerny pieniqZki od poszczeg6lnego
rnieszkanca.
Prosz~

Panstwa, na taki samoch6d wchodzi od 5 do 8 ton odpad6w. Ten sarnoch6d

wjezdzajqc do Zakladu Zagospodarowania Odpad6w w

Poswi~tnern

- za

ton~

takiego odpadu

trzeba zaplacic 300 zl netto, co daje 324 zl. brutto. Mnozyrny to sredni razy 5-8 ton, a wiem
doskonale, ze Sq takie dni w Panstwa gminie, ze sarnoch6d musial jechac do Zakladu
Zagospodarowania Odpad6w i wracac ponownie, zeby zakonczyc
Na poczqtku stycznia pan W6jt podjql
zapornnialern na

wst~pie

inicjatyw~

zbi6rk~

z danego dnia.

rozm6w z Prezesem

Przedsi~biorstwa,

przeprosic za to, ze Prezesa nie rna, bo na to spotkanie by!

zaproszony Prezes, kiedy rnial zaplanowany wyjazd jut duzo wczesniej i prosi, zebym
pozdrowil Panstwa w jego irnieniu i przeprosil za to, ze nie jest obecny. Jest got6w, jezeli
b~dzie

taka potrzeba spotkac

si~

b~dzie

taka potrzeba. Pan W6jt podjq! rozrnowy z Panem Prezesern, ja w

z Panstwern na jakiejs kolejnej Sesji, zaznaczarn, jezeli
cz~sci

tych rozrn6w

uczestniczy!ern. Co bylo celem tych rozm6w? Celem tych rozm6w bylo, aby podwyzka,
kt6rajest nieunikniona byla podwyzkajak najrnniejszq. Rachunek ekonorniczny m6wil 0 tym,
ze ta podwyzka

b~dzie si~gac

okolo 30% ceny stawki i powiern Panstwu, ze chce to ujqC

de1ikatnie, zebyrn nikogo nie urazil, moze powiem to w ten spos6b, ze Pan W6jt podjql
starania, zeby te koszty
inaczej, nie dalo

si~

naprawd~

byly jak najnizsze.

Pragn~

zaznaczyc, ze nie dalo

si~

tak, w zwiqzku z czym Panowie uchwalili i uzgodnili, ze rezygnujerny

z jednego tenninu odbioru. Czyli nie
odpady raz w miesiqcu. Zbi6rki

b~dziemy
b~dq

odbierac co dwa tygodnie,

b~dziemy

odbierac

polqczone, zbiorka odpad6w segregowanych
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i mieszanych berdzie w jednym terminie. To nie jest Szanowni Pailstwo do koilca tak, ze my
swoje koszty zmniejszymy

0

polower, bo my i tak te ilosci odpad6w berdziemy musieli z tej

gminy zwieze, czyli do Zakladu Zagospodarowania Odpad6w trafia te same ilosci, to moze
bcrdzie 20-30% oszczerdnosci, kt6re

berd~ zwi~zane

z tym, ze my juz nie berdziemy jeidzie

ponownie po terenie, aczkolwiek zaznaczam, ze te ilosci odpad6w, kt6re

pozostaj~

w miejscowosci w gminie Sochocin trzeba berdzie odebrae i je zagospodarowae tak, jak to
robilismy w roku 2013 od polowy i tak to

wygl~dalo

w roku 2014.

Ja r6wniez proszer Pailstwa przygotowalem sobie takie liczby, moger powiedziee, ze zrobilem
to dosye solidnie i dosye precyzyjnie bo od
obecnej czyli do proponowanych stawek od

poc~tku obowi~zywania

miesi~ca

ustawy do chwili

lutego 2015 r. ten wzrost, jesli chodzi

o odbi6r odpad6w z Pailstwa gminy berdzie sier zawieral szacunkowo w liczbie 14-16%. Taka
berdzie podwyzka og6lna oczywiscie, ze ktos z Pailstwa moze sier ze

mn~

nie zgodzie bo

odbi6r odpad6w odbywa sier w spos6b dwojaki. Czerse mieszkailc6w zadekiarowala odbi6r
odpad6w segregowanych,

0

stawka jest tam nizsza, natomiast czerse mieszkailc6w nie

segreguje odpad6w i odpady oddaje w postaci odpad6w zmieszanych. Tak ze dlatego tutaj
tzw. widelki te 14-16% poniewaz zeby to precyzyjnie obliczye trzeba by bylo
wszystkich mieszkailc6w kt6rzy

segreguj~

usi~se

i zliczye

odpady i kt6rzy tym procesem segregacji nie

zainteresowani. To wszystko z mojej strony, jezeli

s~

s~

jakies pytania to jest chyba dobry

moment.

Pan Stanislaw Kwiatkowski

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy zapytal, czy smieci

zabierane wszystkie, czy tylko w koszach, czy tez worki kt6re

berd~ wystawione

Pan Arkadiusz Malicki - przedstawiciel

Przedsi~biorstwa

w Plonsku odpowiedzial, ze "Tak, bo do tego

zobowi~zuje

berd~

dobrym

rozwi~zaniem,

przy koszach.

Gospodarki Komunalnej

nas umowa w kt6rej jest wyrainy

zapis, ze my odbieramy taka ilose odpad6w jaka powstanie. Jak to berdzie
ze worki

wygl~dalo.

berd~

Mysler,

bo takimi workami na odpady zmieszane - one

zdecydowanie mocniejsze, maja mocniejsza konstrukcje niz te worki kt6re
dost~pne

berd~

w sklepach i marketach. To jest jedno

wystawione w jakichkolwiek workach i

rozwi~zanie,

berd~

s~

s~

og6lnie

natomiast jezeli one, te odpady

tak zmagazynowane, ze ich wrzucenie do

samochodu nie berdzie stanowilo problemu, to uWaZam, ze nie berdzie umyslnej sytuacji, gdzie
odpady na terenie Pailstwa gminy pozostan~".

Pani Jolanta Kochanowska - Radna zapytaIa, czy jest jakas gmma, w kt6rej Pailstwo
odbieracie dwa razy smieci czy tylko takjak u nas raz.
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Pan Arkadiusz Malicki - przedstawiciel przedsifbiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Plonsku odpowiedzial, ze "Do tej pory co tydzien jeidzimy w Plonsku, a jedynq gminq
byliscie gdzie dwa razy w miesiqcu odbierano odpady."

Pani Jolanta Kochanowska - Radna zapytala, czy pozostale gminy maja tez raz tylko
w miesiqcu odbierane smieci.

Pan Arkadiusz Malicki - przedstawiciel przedsifbiorstwa Gospodarki Komunalnej
wi~ksze

w Plonsku odpowiedzial, ze "Pozostale gminy majq raz, z tym, ze te
kt6rych pracujemy, nazw ich wymienial nie

b~d~,

gminy na

tam jeszcze jest sprawa opr6zniania koszy
pomi~dzy

ulicznych i koszy parkowych. Tam jeszcze sporadycznie dojezdzamy

okresem

zbi6rki, ale to Sq prace 2 - 3 godzinne, gdzie trzeba zebrac odpady komunalne z terenu
miejscowosci, samej miejscowosci, gminajuz wtedy nie wchodzi w

Pan Dariusz Kujawski - Radny zapytal, czy

Przedsi~biorstwo

gr~."

Gospodarki Komunalnej rna

opracowany projekt podpisywania indywidualnych um6w gl6wnie z mieszkancami, kt6rzy
przyjezdzajq na dzialki rekreacyjne i kt6rzy teraz z naszego systemu zostanq wykluczeni,
dlatego chcialby wiedziec, czy

Przedsi~biorstwo

rna jakis plan dla takich dzialek

rekreacyjnych, czy w jakis innych gminach bylo tak, czy juz taki system jest opracowany.

Pan Arkadiusz Malicki - przedstawiciel przedsifbiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Plonsku odpowiedzial, ze "Wykluczenie, to moze zle slowo, zeby
dzialkowcy. System nie

b~dzie

urz~dnik6w b~dzie

b~dq

nie obrazili nam

obejmowal, bo to Sq tacy odbiorcy jak klienci indywidualni na

terenie Panstwa gminy z tym, ze juz nie
z gmina, tylko oni

si~

b~dzie

ich ob. Owiqzywac umowa, kt6ra jest zawarta

indywidualnie z nami podpisywac umowy. Tutaj zadaniem

to, zeby tych opomych, a pewnie tacy

si~

pojawiq, mobilizowac do tego,

zeby te umowy podpisywali, bo jak wiadomo od czerwca 2013 r. jestesmy zobligowani do
tego, zeby utrzymywa6 w czystosci i zagospodarowywa6 te odpady.
Cennik jeSli chodzi

0

klient6w indywidualnych jest opracowany i wtedy dzialkowcy, kt6rzy

zostali wylqczeni z umowy w Panstwa gminie
umowy. My juz prowadzilismy
zajmuje

si~

wst~pne

b~dq

z nami indywidualnie podpisywac takie

rozmowy z Panem W6jtem i z Wydzialem, kt6ry

zagospodarowaniem odpad6w w Panstwa gminie i nie chcialbym glosno m6wi6

o terminie ale

wst~pnie

Przedsi~biorc6w,

jest on ustalony i Panie

b~dq

od poniedzialku

b~dq

informowa6

wszystkie firmy terenu miejscowosci i gminy Sochocin.
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Kiedy dojdzie do podpisania takich um6w - Pan W6jt poszedl tym firmom na
i ja z pracownikami
wi~kszosci

to

si~

przyjad~

Urz~du,

tutaj do

r~k~

Mysl~,

te umowy podpiszemy tutaj.

uda, natomiast jesli zostanet jakies pojedyncze instytucje no to

ze

b~dziemy

zapraszac ich do siebie. Chcielismy po prostu, zeby nie jechalo do nas 100 os6b, bo latwiej
si~,

chyba trzem czy czterem osobom przyjechac do gminy. Pan W6jt zadeklarowal
udost~pni

nam jakis pokoik, gdzie

b~dzie

Przedsi~biorcami

mozna te umowy z

jest jeszcze jedna kwestia, bo w przypadku

Przedsi~biorc6w

mechanizm odbioru odpad6w, bo jezeli chodzi

0

ze

podpisac. Tam

musimy dokladnie om6wic

klient6w indywidualnych jest to

troch~

mniej istotne, poniewaZ czy my od przyslowiowego Pana Kowalskiego czy Pana Nowaka
bierzemy p61 pojemnika, jedna trzeciet pojemnika czy dwie trzecie pojemnika bardzo waZne,
bo placi stalet oplat~, natomiast z firmami sytuacja wygletda

troszeczk~

inaczej, oni wtedy juz

placet od zadeklarowanego pojemnika i chcemy uniknetc sytuacji, zeby nie bylo jakis
niedom6wien, zeby moi pracownicy nie odbierali po p61 pojemnika, a zebysmy tym firmom
b~dziemy

nie naliczali w calosci. To jest kwestia techniczna, kt6ret
w piettek, a z pozostalymi u n as na miejscu w siedzibie.

Pan Stanislaw Wozniak -

Wiceprzewodnicz~cy

starali

si~

rozwi'lZac

Dzi~kuj~".

Rady Gminy skierowal pytanie do Pana

z PGK, czy jest mozliwosc pomocy przez pracownik6w odbierajetcych odpady

osobom

starszym i chorym, poniewaz oni muszet wyciqgac kosze z posesji do drogi. Zdarza

si~,

ze

samoch6d nie dojezdza do posesji. Nie rna im kto pom6c.

Pan Arkadiusz Malicki - przedstawiciel przedsifbiorstwa Gospodarki Komunalnej
w Plonsku wyjasnil, "Ze tam gdzie jeidzimy juz kilka lat moi pracownicy doskonale wiedzet
jakie sytuacje tam Set. Ja

wr~cz

obliguje pracownik6w do tego, zeby do takich ludzi jezeli jest

mozliwosc to tak. Szanowni Pailstwo, ladunek na tym samochodzie waZy 8 ton, samoch6d
dodatkowo wazy od 6-8 ton,

wi~c

to Set

mamy, tak n niefortunnie ta zima nam
ci~zkiego sprz~tu,

zebysmy

si~

si~

naprawd~ ci~zary.

roku, kt6ret

gdzies tam nie wyciqgali. Dzisiaj byly dwa przypadki, ze na

beczka, natomiast na terenie gminy Zaluski zakopala nam
gdzie wiemy, a gdzie nie wiemy to prosimy
w ten spos6b, ze nawet jesli nie
si~

por~

toczy - nie rna dnia, zebym ja nie wysylal jakiegos

terenie gminy Baboszewo bardzo powaZnie zakopal nam

dogadywac

Jezeli mamy ta

b~dzie

urz~dnik6w 0

si~

si~

samoch6d asenizacyjny tzw.

smieciarka. Wszystkie sytuacje,

informacje,

mozliwosci wjazdu, to

z tymi osobami, kt6re potrzebujet pomocy, albo

b~dziemy

b~dziemy

cz~sto

zdarza

rozwi'lZywac

indywidualnie
si~

tak, ze moi

pracownicy rozmawiajet z setsiadami. S'tSiad wywozi na dwuk6lce sw6j pojemnik

i jest
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ludziom

bardzo duzo takich sytuacj i, ze Ci s'l.siedzi pomagaN ludziom starszym
niepelnosprawnym. Jestem daleki od tego, zeby takim ludziom przeszkadzac."

Pan

Stanislaw

-Przewodnicz~cy

Kwiatkowski

Rady

podzi~kowal

Gminy

Panu

Malickiemu.

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny skierowal pytanie do Pana W6jta: "Wiele
na temat tych os6b, kt6re znajduj'l.
oplacalo, wyzsze koszta

b~d'l.

si~

w systemie i m6wiono im mniej os6b

rekreacyjne. Poza systemem znajduj'l.

si~

b~d'l. si~

wierz~,

b~dzie si~

znajdowaly osoby zamieszkuj'l.ce dzialki

osoby, kt6re prowadz'l. dzialalnosc gospodarcz'l..
si~

finansowal. Pytanie moje;

b~dzie

mialo wplyw na wysokosc

W zeszlym roku system byl chyba na delikatnym plusie, czyli

oplat, bo nie

m6wilo

spoczywaly na tych, kt6rzy pozostaj'l. i plac'l.. Teraz moje

pytanie, czy poza systemem znajduj'l. si~ lub

czy bez tych os6b system tez

si~

si~ b~dzie

finansowal, jaki to

ze tyle os6b, kt6rzy placili wtedy, a teraz nie

b~d'l.

placili, ze to nie rna

wplywu na system, na kwoty, kt6re tutaj ustalamy."

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy wyjasnil, ze "Osoby prowadz'l.ce dzialalnosc
b~d'l.

do

umow~

raz mialy podpisan'l.

Urz~du

na prowadzenie dzialalnosci, a po drugie zloz'l. deklaracj~

Gminy jako osoby wytwarzaj'l.ce odpady komunalne, to w tej kwestii byloby takZe

dwa razy. Cztery, osiem lat wstecz, jak odbieral od nas
dzialalnosc tez mieli,

PUK, tak wszyscy prowadz'l.cy

ja osobiscie r6wniez mialem podw6jne wplaty i prowadz'l.cy

dzialalnosc tez. Tylko teraz zastanawiam

si~

na jedn'l. rzecz'l., mianowicie n ad tymi, kt6rzy

przyjezdzaj'l. tutaj z Warszawy, oni nie siedz'l. przez

zim~,

S'l. tylko w czasie wakacji czyli od

Wielkanocy do Wszystkich Swi'l.t. Oni na pewno b~d'l. musieli placic za ten okres, gdzie
siedz'l., bo

mysl~,

ze jezeli zloz'l. deklaracj~ przez caly rok, to

i wobec nich. Niech oni plac'l. tylko za to, kiedy
b~d'l.

tutaj mieszkali. Ja uwazam, ze powinno

Ci prowadz'l.cy dzialalnosc gospodarcz'l.
Gminy, tak, ze oplaty

Pan Krzysztof

b~d'l.

b~d'l.

nieuczciwe wobec gminy

te odpady komunalne i kiedy

to samofinansowac. Wracam jeszcze raz, ze

mieli mozliwosc zloZyc

deklaracj~

do

Urz~du

To jest ta r6znica."

- Radny zapytal, co z tymi, kt6rzy tak jak wczesniej

rozmawialismy na spotkaniu nieoficjalnym
mimo zamieszkania

b~d'l. wytwarzali

si~

b~d'l.podw6jne. Dzi~kuj~.

Dzi~gielewski

b~dzie

b~d'l.

skladali te deklaracje zerowe, czyli de facto

wykazywali, ze oni nie produkuj'l. smieci i niby wywoz'l. do

Warszawy. Jakie mozliwosci prawne w drodze upowamien b~dzie mial Pan W6jt.
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Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, "Panie Radny, przede wszystkim
mysl~,

ze trzeba

wyj~tych

b~dzie

zrobie

kontrol~

prawn'l wsr6d tych os6b, w nieruchomosciach

z poza tej ustawy z tego wsp61nego zbierania smieci i kontrolowae, czy

jest deklaracja zerowa. Tak sarno jest uWaZam, ze na wsiach z tego
pi~cioro

0 si~

naprawd~

dowiedzialem jest

ludzi, a dw6jka jest deklarowana, ze zarnieszkuje. Tutaj trzeb zrobie jak'lS kontrol~."

Pan Krzysztof Dzifgielewski - Radny zapytalo mozliwosci prawne, w jaki spos6b

b~dzie

moma wyegzekwowae.
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy wyjasnil, ze osoby nieplac'lce maj'l bye zglaszane
do

Urz~du

Skarbowego i Urz'ld

b~dzie

egzekwowal nieplacone srodki.

Nast~pnie

Pan W6jt

poprosil Pani'l Mari~ Zulawnik 0 wyjasnienie.
Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska powiedziala, "Panie PrzewodnicZ'lcy, Wysoka Rado, Panie W6jcie, Szanowni
Pailstwo - jezeli chodzi
przedsi~biorcy

0

nieruchomosci niezamieszkale i tu od tych nieruchomosci, to co

wplacali za odebrane pojemniki bylo jednoczesnie przekazywane firmie,

tutaj nie bylo zarobku i nie bylo straty, jezeli chodzi
chodzi

0

0 przedsi~biorc6w.

wi~c

Natomiast jezeli

nieruchomosci zarnieszkale i problem tych mieszkanc6w, kt6rych w deklaracjach

marny taj jak bylo to wspomniane, powiedzmy 2 osoby, a mieszkaj'l3, to takie sytuacje s'6
zdarzaj'l

si~.

Natomiast na biez'lco, jezeli mamy

informacj~,

jezeli mamy mozliwose

z meldunk6w wzi'le faktyczn'l ilosc zameldowanych, wzywane S'l takie osoby i one nam
skladaj'l wyjaSnienia na ten temat. lezeli faktycznie nie tych os6b, musza narn przynieSc
zaswiadczenie w jakiej miejscowosci teraz

si~

znajduj'l i ze tarn wnosz'l oplaty

za zagospodarowanie odpadami."
Pan Stanislaw Wozniak - Wiceprzewodnicz~cy Rady, ze smieci drozej'l 0 14-16%, z tego
co wie. To w niekt6rych przypadkach zdrozej'l 0 100 % , poniewaz nie

b~dzie

teraz ulgi dla

rodzin wielodzietnych.
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy wyjasnil, ze w tych rodzinach, gdzie jest
wielodzietnosc lub duzo os6b, to osoby te, kt6re nie

b~d'l

mialy srodk6w na zaplacenie, tak

jakjuz wczeSniej m6wil, proponuje kierowac do GOPS-u .
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - powiedzial, ze takich rodzin

wielodzietnych jest nieduzo.
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Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska uzupelnila, ze r6Znica i stopniowanie kwot bylo wprowadzone po to, zeby
pomagac rodzinom wielodzietnym, natomiast z doswiadczenia wiemy, ze nie zawsze tak
bylo, poniewaz zdarzaly

si~

sytuacje, ze byly to rodziny l<tczqce

si~

w jedn<t wieloosobow<tpo

to, zeby moc korzystac z ulg.

Pan Slawomir JaskJowski - Radny zapytal, co z tymi smieciami, ktore s<t na dzialkach tzw.
dzikie wysypiska smieci. Kto za nie rna odpowiadac, czy wlasciciel dzialki.

Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska wyjasnila, ze zgodnie z ustaw<t
odpadow. Zdarza

si~

jednak, ze na

dzialk~

0

odpadach za odpady odpowiada wlasciciel

smieci przywoz<t mieszkancy czy letnicy. Dodala,

ze z opat ktore pobieramy mozemy dokonac likwidacji takiego dzikiego wysypiska.

Pan Krzysztof Dzifgielewski - Radny skierowal pytanie do Pana Wojta " Mowi Pan, ze za
te rodziny, ktore

b~d<t

wielodzietne i

b~dzie

placil GOPS, ale my mowimy

0

rodzinach

np.: takiej 1O-osobowej , skrajnie duzych, ale jest bardzo wiele rodzin, ktore korzystaj<t
z GOPS-u

i plac<t za smieci. Co

si~

stanie, jesli si<t zorientuj't, ze s<t na poziomie GOPS-u

i b~d<t wykorzystywac fakt nie p1ac<tc za smieci i b~d<t skladac pros by

0

to, zeby GOPS placil

za nich i b~d<t mieli do tego prawo zgodnie z tym, co Pan teraz mowi1."

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy odpowiedzial, ze pracownicy GOPS-u do
przyznania musZ<t wypelnic
i finansowego i od nich

ankiet~,

b~dzie

i dokonuj<t rozeznania aktualnego stanu gospodarstwa

zalezalo, czy przydzielic, czy nie.
•

I

Pan Dariusz Kujawski - Radny powiedzial, "Panie Wojcie, chcemy WYJ<tc z naszego
systemu odci<tc dzialkowiczow. Z tego co

si~

dowiedzialem na nieformalnym spotkaniu, bylo

p1ac<tcych 210 osob ktore zlozyly deklaracje i placily.
osoby 23 z1. Licz<tc to przez 210 i 7

miesi~cy

120 litrowy kosz kosztowal takie

od 1 kwietnia do 31 paidziemika, dziel<tc przez

12 miesi~cy, do systemu by nam wchodzilo okolo 3.000 z1. miesi~cznie.'j

Pan Andrzej Romatowski - W 6jt Gminy zapytal, "A sk<td Pan Radny wie, ze teraz nie
wejdzie, juz taki Pan pewny, ze juz nie podpisz<t."

Pan Dariusz Kujawski - Radny powiedzial,
ktore nie

b~dziemy

mieli wplywu. One

b~d<t

"B~d<t

podpisywali umowy indywidualne, na

poza system em, bo do naszego systemu nie

wejdq".
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Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial,

"Ze wedlug ustawy my nie mozemy

wykluczac z systemu prowadzct.cych dzialalnosc, przepraszam, my nie mozemy zostawic tych
wlaScicieli nieruchomosci, kt6rzy nie prowadzct. dzialalnosci, bo to jest jedna i ta sarna grupa,
po pro stu niezamieszkalych, nie mozemy tego rozdzielic - musimy razem. Nie marny
mozliwosci zeby dac ich w system".
Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska dodala, kwota w ryczalcie kt6rct. placilismy podczas poprzedniej umowy to byla

okolo 35 tys. zl. natomiast w ryczalcie
zamieszkalych

b~dziemy

miesi~cznie

teraz za odbi6r sarnych nieruchomosci

placic okolo 46 tys. zl. Nieruchomosci niezamieszkale - to bylo

okolo 16 tys. zl. z tym, ze te wplywy kt6re do nas wplywaly jednoczesnie byly przekazywane
firmie, poniewaZ w ryczalcie byly tylko nieruchomosci zamieszkale natomiast niezarnieszkale
- byl system pojernnikowy, czyli to, co bylo wplacane bylo przekazywane firmie.
Przewodnicz~cy

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Rady - zapytal, czy ktos z Radnych

chcialby jeszcze zabrac glos.
Nikt nie zabral glosu.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - poddal pod glosowanie projekt

uchwaly
IV/16/2015 w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie odbierania odpad6w komunalnych od

wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujct. mieszkancy, a powstajct. odpady
komunalne.
Wyniki glosowania:
Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 10, Radnych, "przeciw" - 2, "wstrzymal si~ od glosu" -3.

Przewodniczct.cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podj~ta wi~kszoscict. glos6w.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze

do

podj~cia

przyst~pujemy

uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie okreSlenia stawki oplaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojernnik

0

okreslonej pojernnosci.

Poinformowal, ze Panstwo Radni otrzymali projekt uchwaly. Czy ktos z Panstwa Radnych
chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.
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Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - poddal pod glosowanie projekt

uchwaly

IV117/2015 w spraWle uchylenia uchwaly w spraWle okreslenia stawki oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik 0 okreslonej pojemnosci.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 11, Radnych, "przeciw" - 1, "wstrzymal si y od glosu" -3.

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie
okreslenia stawki

oplaty

za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

za pojemnik

o okreslonej pojemnosci zostala przyj~ta wi~kszosciq glos6w.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze
do

podj~cia

uchwaly

w

sprawie

przyst~pujemy

wyborn metody ustalenia wysokosci

oplaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplaty. Zapytal, czy ktos
z Pailstwa Radnych chcialby zabrac glos.

Pan Krzysztof Dzifgielewski - Radny powiedzial, "Panie Przewodniczqcy, Wysoka Rado
przystqpilismy do punktu, kt6ry tak naprawd~ najbardziej dotyczy kai:dego mieszkanca imam
pytanie do Pana W6jta - czy po tych wszystkich negocjacjach, rozmowach, moze Pan
wskazac jeden bqdi dwa, jeden pozytyw z tej calej przemiany dla mieszkailca, bo z tego, co tu
m6wil przedstawiciel PGK-u

troszeczk~

oddajq wi~cej smieci, bo jest tonaz
wi~cej

to wyglqda tak: wyzsze ceny Sq dlatego, no bo ludzie

wi~kszy.

Z trybuny slychac, ze paliwo stanialo. Placimy

za to, ze jest de facto czysciej w lasach. Kolejna sprawa, raz w miesiqcu odbierajq nam

smieci. Kolejna sprawa, jest podwyzka nie rna deklaracji takiej od ilosci os6b i doszukuje

si~

plusa chociaz jednego w calej tej naszej dyskusji wprowadzenia tych zmian. Jakby Pan m6gI
chociai: to przedstawic ludziom, bylbym

wdzi~czny."

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy poprosil Paniq Mariq Zulawnik oodpowiedi.
Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska powiedziala, "Panie przewodniczqcy, Wysoka Rado, Panie W6jcie, Szanowni
Panstwo - przyznam

si~

szczerze, ze robilam kalkulacje r6wniez z nieruchomosciami

niezamieszkalymi i przedstawialam taka

propozycj~

zeby wyjsc na stawki po tych dw6ch przetargach

Panu W6jtowi jeszcze w grudniu i tam

nierozstrzygni~tych

gdzie firma PGK bardzo
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duzo sobie zazyczyla za odbi6r i zagospodarowanie tych odpad6w, wtedy kalkulacje
przedstawialy

si~

na poziomie od osoby."

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny powiedzial, "Ze jesli moze, to juz chyba ostatnie
pytanie, kt6re nurtuje, jesli chodzi

0

wypracowanie limitu i ewentualnych kart, po czyjej

stronie ta sprawa lezala w zeszlym roku, ajak to

si~

przedstawia teraz".

Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska powiedziala, "Obecnie ten przetarg zostal rozstrzygni~ty, osiqgni~cie poziom6w
do recyklingu lezy po stronie gmin, natomiast we wczesniejszym przetargu obowi'tZek ten
nalezal do przedsi~biorcy".
Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny powiedzial, "Czyli kolejny minus"
Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej

Ochrony

Srodowiska dodala, "Ze za 2014 rok nie b~dziemy mieli kary. To jest plus".
Pan Dariusz Kujawski - Radny - powiedzial, "Panie Przewodnicz'lcy, Wysoka Rado, Panie
W6jcie - w uchwale przedstawiono nam projekt 13 i 8 zl. za smieci niesegregowane,
natomiast z wczesniejszych informacji wiemy, ze tonaz wytwarzany jest tylko przez smieci
niesegregowane,

wi~c

dlaczego taka duza podwyzka dla tych, kt6rzy segreguj'l. Wiemy, ze

przed tym byly te widelki od 7 do 3 zl. nawet dla rodziny."
Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska wyjasnila, " Ze tonaz, kt6ry podal przedstawiciel PGK i kt6ra ja podalam,
ja mam oczywiscie informacje od firmy i tonaz ten obejmuje zar6wno nieruchomosci
zamieszkale jak i niezarnieszkale".
Pan Dariusz Kujawski - Radny -zapytal, "Czy tonaZ obliczany jest na podstawie smieci
niesegregowanych. Pani Maria Zulawnik potwierdzila, ze "Tak". Pan Radny kontynuowal,
ze

bl~dem

jest podnoszenie oplaty dla os6b, kt6re segreguj'l smieci, bo one przez pOltora roku

spelnialy sw6j obowi'tZek. Wiem, ze gmina b~dzie zobowi'tZana do procentowego recyklingu,
jezeli tego nie osiqgnie, zaplaci

kar~. Wi~c

to jest kara dla ludzi, kt6rzy

si~

starali".

Pani Maria Zulawnik - Kierownik Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska powiedziala, "Dlatego ta r6znica jest minimalna, natomiast podniesione
s'lza niesegregowane odpady z 11 na 13 . Tutaj jest wi~ksza r6Znica."
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Pan Dariusz Kujawski - Radny powiedzial, "Ze jezeli chodzi
rodziny placily 4 zl. lub 3 zl., jest to skala

0

smieci segregowane gdzie

0

110 procent podwyzki, wittc uwaiam, ze smieci

segregowane rue powinny bye podnoszone."
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

wyjasnil, ze podwyzka

z 11 na 13 zl. to nie jest chyba tak duzo, tak uwaia. Pewnie, ze latwiej by bylo powiedziee, ze
s't wszystkie smieci segregowane. Zostalismy postawieni pod scianC\:, nie zglosil sitt nikt poza
tym jednym Przedsittbiorstwem. My wszyscy dopiero tego sitt uczymy. Pierwszy rok byl taki,
teraz nastttpny zobaczymy. W nastttpnym roku jesli bttdzie mozliwose obnizenia - obnizymy,
ale tutaj tak jak Pani Skarbnik powiedziala i Pan W 6jt to jest samofinansuj'tce i nie mozna na
tym zarabiae i nie mozna do tego dolozye.
Pan Dariusz Kujawski - Radny powiedzial, ze podwyzktt uwaza za duz't niesprawiedliwose
dla ludzi, kt6rzy dolozyli wszelkich staran, zeby segregowae smieci"dlatego skladam wniosek
fonnalny

0

przeglosowanie, zeby stawka za smieci segregowane tak jak do tej pory wynosila

7 zl. ]J
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy dopytal Pana Mecenasa, czy

mozna to od rttki zrobie i po otrzymaniu potwierdzenia poddal po glosowanie wniosek
zgloszony przez Pana radnego pytaj'tc, kto jest za tym, zeby stawka za smieci segregowane
nie wzrosla.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych: "za" - 10, Radnych, "przeciw" - 2, "wstrzymal si~ od glosu" -3 .

Przewodnicz'tcy Rady Gminy zwr6cil Sltt do Pana Mecenasa

0

podpowiedz w dalszym

postttpowaniu z uchwal't.
Pan Lukasz Rudowski - Radca Prawny - wyjasnil , ze w projekcie uchwaly powinien bye
teraz zapis - 7 zl. za smieci segregowane i 13 zl.za srnieci niesegregowane i zaproponowal,
zeby odczytae trese uchwaly juz z naniesion't zrnian't do glosowania nad uchwa1't.
Pani ElZbieta Krauze - Sekretarz Gminy przeczytala trese uchwaly z naniesionymi
zmianarni.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - poddal pod glosowanie projekt

uchwaly.
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IV/18/201S w SpraWle wyboru metody ustalenia wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej oplat.
Wyniki glosowania:
Glosowal0 15 Radnych : "za" - 14, Radnych, "przeciw" -0, "wstrzymal si~ od glosu" -1.
Przewodnicz1tcy Rady stwierdzH, ze uchwab zostala przyj~ta wi~kszosci1t glosow.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze

do

podj~cia

odpadami

uchwaly w sprawie wzoru deklaracji
komunalnymi

skladanej

przez

0

przyst~pujemy

wysokosci oplaty za gospodarowanie

wlascicieli

nieruchomosci.

Poinformowal,

ze Panstwo Radni otrzymali materialy. Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych ma jakies uwagi
do tego projektu.
Nie bylo uwag.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - poddal pod glosowanie projekt

uchwaly

IV119/201S w sprawie wzoru deklaracji

0

wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci.
Wyniki glosowania:
Glosowal0 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" -0, "wstrzymal si~ od glosu" -0.
Przewodnicz1tcy Rady stwierdzil, ze uchwab zostab

przyj~tajednoglosnie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze

do

podj~cia

przyst~pujemy

uchwaly w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie

gminy Sochocin. Poinformowal, ze Panstwo Radni otrzymali materialy. Zapytal, czy ktos
z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos.
Nikt nie zabral glosu.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - poddal pod glosowanie projekt

uchwaly

IV/20/201S w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porz'tdku na terenie gminy
Sochocin.
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Wyniki glosowania:
Gtosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" -0, "wstrzymal si~ od glosu" -0.
Przewodnicz£tcy Rady stwierdzil, ze uchwala zostala przyj~tajednoglosnie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze

do punktu 9 -

podj~cie

przyst~pujerny

uchwaly w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu

i zakresu

swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w kornunalnych od wlascicieli nieruchornosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zarnian za uiszczonq przez wlaSciciela nieruchornosci
oplat~

za gospodarowanie odpadami kornunalnyrni. Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych rna

jakies pytanie.
Nie bylo pytan.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - podda! pod glosowanie projekt

uchwaly
IV/2112015 w spraWle okreslenia szczeg6lowego sposobu

w

zakresie

odbierania

odpad6w

kornunalnych

od

i zakresu swiadczenia uslug
wlascicieli

nieruchornosci

i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchornosci
oplat~

za gospodarowanie odpadarni kornunalnyrni.

Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych: "za" - 15, Radnych, "przeciw" -0, "wstrzymal si~ od glosu" -0.
PrzewodnicZ£tcy Rady stwierdzil, ze uchwala zostala

przyj~tajednoglosnie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze

punktu 10 - do

podj~cia

przyst~pujerny

uchwaly w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Grniny Sochocin

do Rady Spolecznej dzialajqcej przy Sarnodzielnyrn Publicznyrn Zespole Zaklad6w Opieki
Zdrowotnej w Plonsku. Poinformowal, ze Panstwo Radni r6wniez otrzyrnali rnaterialy i na
poczqtku nowej kadencji jest wybierany przedstawicieI rady do tejze instytucji i tutaj jest
propozycja Pana W6jta.
Przewodnicz~cy

Rady zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos.

Pan Krzysztof Dzifgielewski - Radny powiedzial, "Ze oczywiscie popierarny stanowisko,

ze to W6jt powinien reprezentowac naSZq Rad~ w tamtejszej i rnam
ze tak powiern wtajernniczeniu

si~

prosb~

do Pana W6jta po,

w sprawy szpitalne i te inforrnacje kt6re do nas docierajq,
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a chyba wszyscy wiedz'b ze to Set informacje niepokojetce, mam

prosb~

do Pana W6jta, jesli

bylaby taka mozliwosc, ze na kolejnej sesji, jesli oczywiscie tam procedury pozwolet Panu

si~

zapoznac w tej sprawie, przedstawic nam stan faktyczny funkcjonowania tegoz szpitalu"
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, "Panie PrzewodnicZ<tcy, Wysoka

Rado - uwatam, ze rolet przedstawiciela

Urz~du

Gminy i calej gminy w takiej Spolecznej

Radzie dzialajetcej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zaklad6w Opieki Zdrowotnej
w Ploilsku jest s:l:uZenie rad'b a takZe m6wienie tutaj na sesjach
dowie.

Mysl~,

ze jak

i Soltysom, j ezeli

b~d~

b~d~

mial wiadomosci to

b~d~

0

tym, czego tam

si~

czlowiek

przekazywal Wysokiej Radzie

wybrany."

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - poddal pod glosowanie projekt

uchwaly
IV/22/2015w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Sochocin do Rady Spolecznej

dzialajetcej

przy

Samodzielnym

Publicznym

Zespole

Zaklad6w

Opieki

Zdrowotnej

w Ploilsku.
Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" -0, "wstrzymal si~ od glosu" -0.
Przewodniczqcy Rady stwierdzil, ze uchwala zostala

przyj~tajednoglosnie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze

do punktu 11

- podj~cie uchwaly

w spraWle

przyst~pujemy

przystctPienia Gminy Sochocin do

Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dzialania - Przyjazne Mazowsze," wdratajetcego Program
Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER. Pailstwo Radni
r6wniez materialy. Czy ktos chcialby zabrac glos w tej sprawie.
Nikt nie zabral glosu.
Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady - poddal pod glosowanie projekt

uchwaly
IV/23/2015 w sprawie przyst'tPienia Gminy Sochocin do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa

Dzialania - Przyjazne Mazowsze," wdrazajetcego Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich na
lata 2007-2013 w ramach osi LEADER.
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Wyniki glosowania:
Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" -0, "wstrzymal si~ od glosu" -0.
Przewodnicz<\.cy Rady stwierdzil, ze uchwala zostala

przyj~tajednoglosnie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze przyst<tpujemy
do punktu 12 - podj<tcie uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zaj<tcie pasa
drogowego dr6g gminnych. Panstwo Radni r6wniez otrzymali informacje w materialach.

o komentarz Pan Przewodnicz'lccy poprosil Pana W6jta.
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial, " Panie Przewodnicz'lccy, Wysoka
Rado, do tej pory za zaj<tcie metra kwadratowego

powierzchni pasa drogowego byly

naprawd<t bardzo male wartosci . lestem za, zeby zwi<tkszyc te wartosci tak selektywnie, tak
jak to jest przedstawione w projekcie uchwaly, dlatego, ze jakies srodki my wtedy tez
pozyskujemy z tego, wi<tc prosz<t

° zaglosowanie i przyj<tcie projektu tej uchwaly. Dzi<tkuj<t"

Pan Stanislaw Kwiatkowski -Przewodnicz~cy Rady Gminy powiedzial, ze przyst<tpujemy
do glosowania, ale 0 zabranie glosu poprosil Pan Radny Dariusz Kujawski i Przewodnicz'lccy
udzielil glosu.

Pan Dariusz Kujawski - Radny powiedzial, "Panie Przewodnicz'lccy, Wysoka Rado, Panie
W6jcie, ja mam pytanie odnosnie paragrafu 5 "Za zaj<tcie pasa drogowego w celu
urnieszczenia w pasie drogowym urz'lcdzen sieci

wodoci~owej

i kanalizacyjnej

oraz ich

przyl'lcczy ustala si<t nast<tpuj'lcce stawki oplat za 1m kwadratowy powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zaj<ttej przez rzut poziomy umieszczonego urz'lcdzenia: w jezdni 
3zl., poza jezdni'lc - 1,50 zl."

- moje pytanie dotyczy kabla elektrycznego, kt6rym

na przyklad s'lc pol'lcczone wiatraki i wiem, ze id'lc w pasie drogowym. Nie rna tu

° mm mc

napisane, czy tego kabla dotycz'lc inne przepisy, czy tez gdzies tu powinny byc."

Pan Stanislaw Kwiatkowski

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy poprosil 0 odpowiedz Pani'lc

10ann<t leznach - Kierownika Wydzialu Rozwoju Lokalnego.

Pani Joanna Jeznach - Kierownik Wydzialu Rozwoju Lokalnego powiedziala, " Panie
Przewodnicz'lccy, Wysoka Rado, Panie W6jcie, Szanowni Pailstwo - jezeli chodzi

° t'lc

uchwal<t w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zaj<tcie pasa drogowego dr6g
gminnych jest za urnieszczenie urz'lcdzen sieci

wodoci~owej,

kanalizacyjnej i przyl'lccza jest

oplata roczna w jezdni - wczesniej byla 50 gr., w tej chwili proponujemy 3 zl. i pozajezdni'lc
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wczesniej byia 10 gr., w tej chwili 1,50 zl. Natomiast jesli chodzi

0

umieszczenie w pasie

drogowym kabla energetycznego, nie mamy tutaj zadnych zmian i wczesniej tez nie bylo
w zaden sposob ......."

Pan Stanislaw Kwiatkowski

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy

zapytal Paniet Kierownik

"Czy nie byia pobierana zadna oplata?"

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy zaproponowal, zeby projekt uchwaly zdjetc
i na nast€(pnet Sesj€( przygotowac.

Pan Stanislaw Kwiatkowski

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy zapytal, kto jest za zdj€(ciem

projektu uchwaly z porzetdku obrad
Wyniki glosowania:
Glosowal0 15 Radnych : "za" - 15, Radnych, "przeciw" -0, "wstrzymal si~ od glosu" - 0.
Przewodniczttcy Rady stwierdzil, ze uchwala zostala przeglosowanajednoglosnie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy

przystctPil do punktu 9

porzetdku obrad "Interpelacje Radnych" i zapytal, kto z Pailstwa Radnych chcialby zabrac
glos.

Pan Wincenty Stanczak -

Wiceprzewodnicz~cy

skierowal pytanie do Kierownika

Wydzialu - pytajetc: ile jest w gminie drog z ktorych nie mozna korzystac ze wzgl€(du na ich
zamkni€(cie przez drzewa i zbyt maly przeSwit, chodzi

0

rolnicze drogi z ktorych nie moget

korzystac Ci, co jadet kombajnami czy innym sprz€(tem i jaka jest perspektywa, zeby usunetC
te drzewa. Pan Wiceprzewodniczetcy dodal, ze skiadal jako prywatna osoba takie wnioski,
ktore set odrzucane ze wzgl€(du
powiedzial, ze przez

na brak funduszy. Nast€(pnie

Milewo, ale i przez wi€(kszosc

Pan Wiceprzewodniczetcy

gminy 4 sierpnia kaZdego roku

przechodzi pielgrzymka warminska. W Milewie jest droga gminna zarosni€(ta krzakami, ktore
uniemozliwiajet przejazd pojazdom, a jednoczesnie utrudniajet przemarsz pielgrzymom, wsrod
ktorych Set osoby poruszajetce si€( na wozkach inwalidzkich. Pan Radny spraw€(

niniejszet

zglosi jako interpelacj€(.

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy zapytal Pana Wiceprzewodniczetcego

0

ktora

drog€( chodzi - z Zelech do Wierzbowca.
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Pan Wincenty Stanczak -

Wiceprzewodnicz~cywyjasnil,

ze chodzi 0 drogct od Panstwa

leglinskich idzie na ukos i wychodzi kolo Pailstwa Giranowskich, Tomaszewskich - przy
figurce. Pan Wiceprzewodniczetcy dodal, ze to jest bardzo zaniedbana droga i od 30 lat nic
tam nie bylo robione do tej pory.

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy wyjasnil, ze wydano zlecenie na usunictcie przez
pracownik6w GmiIIDego Zakladu Komunalnego krzak6w przy tych drogach gminnych, po
kt6rych jezdzi autobus dowozetcy dzieci do szkoly. Natomiast jesli chodzi 0 wycictcie drzew,
to pewnie bctdzie potrzebne pozwolenie na usunictcie, a odkrzaczenie to w miarct srodk6w
Gminny Zaklad dostanie zlecenie ale nie w tym miesietcu.

Pan Dariusz Kujawski - Radny zapytal 0 wydatki na zadania inwestycyjne, a mianowicie,
ze jest przeznaczone 50.000 zl na drogct w miejscowosci Niewikla i chcialby sict dowiedziee
kt6ra to jest droga i jaki zakres bctdzie jej modemizacji czy budowy.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy poinfonnowal Radnego Pana

Kujawskiego, ze takie pytanie to nastctpnym punkcie porzetdku obrad m6g1by zadae.

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy wyjasnil, ze z tego co powiedziala Pani Skarbnik,
to mialo bye dokonczenie tej drogi, kt6ra biegnie przez wioskct z tym, ze tam trzeba jeszcze
zrobie inne plany, bo koilc6wka samej tej drogi, kt6ra dochodzi do drogi Drozdzyn
Niewikla RSP, kt6ra do RSP prowadzi, na odleglosci do 100 m nie biegnie wedlug planu.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

przystctPil do punktu 10

porutdku obrad "Wolne wruoski i zapytania" i zapytal, kto z Panstwa Radnych chcialby
zabrae glos.

Pani Jolanta Kochanowska - Radna powiedziala, ze na poprzedniej Sesji zadala pytanie
skierowane do Pani Skarbnik odnosnie wiatrak6w i pienictdzy, jakie z tego tytulu wplywajet do
budzetu.

Z tego co wie, to zakradl sict tam bletd i poprosila 0 sprostowanie tej infonnacji.

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy powiedziala, "Wysoka Rado, chcialabym
sprostowae swojet wypowiedz z poprzedniej sesji tj. 22 grudnia 2014 r. Odpowiadajetc na
pytanie Pani Radnej 10lancie Kochanowskiej powiedzialam, ze zgloszone do opodatkowania
Set 3 wiatraki, a wplywy roczne z podatku od tych budowli wynoszet 9.556,52 zl.
Szanowni Panstwo, na dzien 22 grudnia 2014 r. zgloszone do opodatkowania byly 2 wiatraki
w miejscowosci Smardzewo, kwota podatku od tych budowli wynosila 7.096,52 zl.
23 grudnia 2014 r. zostala zlozona infonnacja podatkowa dotyczetca 2 wiatrak6w
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w rniejscowosci Wycinki, wplywy z podatku od tych budowli wymos'\. 25.803,56 z1.
30 grudnia 2014 r.

zlozona zostala informacja podatkowa dotycz'\.ca 1 wiatraka

w rniejscowosci Biele, wplywy z podatku od tej budowli wynios'\. 8.623, l1z1. Za przekazanie
nieprawidlowych informacji
Dzi~gielewskiej,

pragn~

Panstwa przeprosie w irnieniu swoirn i Pani Agnieszki

kt6ra podala rni z ewidencji

bl~dne

informacje. Sk'\.d ta

bl~dna

informacja 

w Informacji Podatkowej nie rnarny okreslonego typu budowli, ze jest to konkretnie wiatrak.
W rniejscowosci Biele znajduje

si~

juz budowla zgloszona do opodatkowania w zwi¥ku

z tym Pani Agnieszka uznala, ze jest to wiatrak.

Dzi~kuj~

Pani Jolanta Kochanowska - Radna powiedziala,

przedstawil, ze

b~d'\.

bardzo".

,,'Ze jeszcze jedno rna pytanie, Pan W6jt

jakies podwyzki dla nauczycieli i chcialarn zapytae

niepedagogicznych, czyli

obslug~

i

adrninistracj~,

0

pracownik6w

czy s'\. jakies przewidziane podwyili dla

nich"
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy powiedzial,

,,'Ze w tej chwili przygotowujerny

dane, ja zaproponowalern Pani Dyrektor 120 z1. brutto dla obslugi sredniego personelu. Pani
Dyrektor rna to wszystko w jakis spos6b znaleze, w budzecie te srodki przeznaczye na to.
Dzi~kuj~".

Pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz - Dyrektor PZSiPS w Sochocinie powiedziala,

,,'Ze nie rna zaplanowanych zadnych podwyzek dla nauczycieli, bye moze tutaj
interpretacja. Pan W6jt przekazuj'\.c

informacj~

rn6wil

0

bl~dna

dodatkach uzupelniaj'\.cych. Dodatki

uzupelniaj'\.ce to jest ta kwota, kt6ra wynika z niedoszacowania do kwoty bazowej podawanej
przez Ministerstwo, co oznacza, ze te zarobki s'\. wlasnie za male w stosunku do tego, czego
wyrnaga Ministerstwo i te wyr6wnania jako dodatki uzupelniaj'\.ce

wyst~puj'\.

wlasnie na

pocz'\.tku roku i s'\. liczone globalnie w calej grninie za dany rok, kt6ry jest uznany za
rniniony. Dlatego w tej chwili w styczniu te dodatki w takich wlasnie kwotach oczywiscie
dotycz'\. wszystkich nauczycieli dyplornowanych i rnianowanych z terenu gminy, a kwoty
takie jak Pan W 6jt przedstawil, ze nie s'\. to podwyzki".
Pan Krzysztof Dziegielewski - Radny powiedzial,

,,'Ze chcialby si~ odniese do tego, co Pan

W6jt przedstawil - Panie W6jcie, w jaki spos6b Dyrektor przy swoim budzecie, gdzie
wczesniej nie byly planowane rna znaleze 120 zl od osoby brutto podwyzki, skoro Pan rn6wi,
ze nie wesprze tego budzetu.
Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy

0

wyjasnieni e poprosil Pani'\. Skarbnik
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Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy powiedziala, "Panie Radny, w miesi'lcu
marcujak co roku b«dziemy wprowadzac wolne srodki do budzetu. Ja mam swiadomosc tego,
ze nie tylko plac6wki oswiatowe ale r6wniez jednostki l'lcznie z Urz«dem mialy poobcinane
te swoje pierwotne wielkosci tak, ze tutaj na pewno zabezpieczymy te srodki dla
pracownik6w niepedagogicznych.

Pani Ewa Domanska - Soltys wsi Gromadzyn zabrala glos w sprawie drogi powiatowej
nr 3038 Koloz'lb - Bie1e. Pani Sohys powiedziala, ze zostaly wykonane plany teclmiczne dla
tej drogi, koszt tych prac pokryl powiat. Gmina miala si« dolozyc w kosztach, z tego wzgl«du
fundusz solecki zostal w jednym roku zabrany. Gmina nie dolozyla nawet grosza. Pani Sohys
zapytala, czy Urz'ld Gminy przeznaczy jakies srodki pieni«zne na ten cel i co w przyszlosci
z dalszym wykonaniem tej trasy powiatowej. Droga niby powiatowa, ale w naszej gminie.
Pani Domanska poprosila Pana W6jta

0

interwencje i pilotowanie tej sprawy.

Pan Andrzej Romatowski - W6jt Gminy - powiedzial,

,,'le musi podj'lc jakies rozeznanie

w Starostwie, bo na chwil« obecn'l to nic mi nie wiadomo, jakie srodki zostaly przekazane,
czy nie przekazane. Ja musz« sam z Panem Starosta na ten temat porozmawiac i obiecuj«,
ze na nast«pn'l sesje cos b«d« wiedzial i si« podziel« z Pani'l."

Pani Renata Krawczyk - Kierownik Wydzialu Edukacji, Promocji i Spraw Spolecznych
powiedziala, ze na ostatniej grudniowej Sesji oglosila akcj« charytatywn'l skierowan'l do
Radnych i Soltys6w

0

pomoc i wsparcie konkretnej rodziny z terenu gminy Sochocin.

Zebrano 515 zl. Z tych pieni«dzy zakupiono 2 zabawki dla dzieci, w dniu 23 grudnia Swi«ty
Mikolaj i Panem Przewodnicz'lcy odwiedzili rodzin« i WT«czyli zabawki Ani i Krzysiowi,
a reszt« pieni«dzy przekazali mamie dzieci. Pani Renata Krawczyk w imieniu tejze rodziny
zlozyla podzi((kowanie wszystkim, kt6rzy wl'lczyli si(( w akcj((. Pani Renata Krawczyk
zaprosila Panstwa Radnych do sledzenie strony intemetowej oraz
bezplatnym

szkoleniu

dla

rolnik6w

zakresu

zarz'ldzania

0

organizowanym

gospodarstwem

rolnym

ze szczeg61nym uwzgl((dnieniem korzysci z prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie
rolnym.

Pan Jan Antonowicz -

Czlonek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

powiedzial, ze bylo duz'l niekonsekwencj'l przeglosowanie

uchwaly ze

zmian'l stawki

oplaty za odbi6r smieci - gdzie nagle si« okazalo, ze mozna stawk« obnizyc - to b«dzie tych
pieni«dzy brakowalo. Skoro tak, to mozna bylo i t'l drug'l stawk(( zmienic.
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Pan Jan Antonowicz powiedzial, ze na sesji padlo pytanie, co dzikimi wysypiskami smieci.
Uwaza, ze jest problem kt6ry nalezy rozstrzygnet:c, bo przewaznie tam, gdzie set: dzialki ldne,
to set: i zarazem dzialki wysypisk smieci.

Pan Stanislaw Kwiatkowski

-Przewodnicz~cy

Rady Gminy powiedzial min., ze z tego

co mu wiadomo, to za smieci na dzialce odpowiada wlasciciel dzialki, a gmina to moze tylko
pom6c w usuni~ciu.( ... )

Pani Jolanta Kochanowska - Radna powiedziala, ze w naszym budzecie dajemy dotacje na
r6zne cele tj. OOK, Biblioteka, Klub Sportowy i zawnioskowala
dotacji bylo dolet:czane do materia16w na

nast~pnet: Sesj~.

0

to, zeby rozliczenie tych

Prawdopodobnie jeszcze nie rna

rozliczenia Klubu Sportowego, ale chcielibysmy wiedziec, na co te pieniet:dze zostaly
spozytkowane.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy poprosilo zabranie glosu

Paniet: Skarbnik.

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy powiedziala, ze nie rna problemu,
bo zgodnie z umowet:jest termin rozliczania,
obecnie tym

si~

wi~c

na

nast~pnet:

Sesje Pani OraZyna Nurzynska

zajmuje, to przygotuje takie dane Pani Radnej, jezeli Pailstwo Radni majet:

Zyczenie.

Pan Stanislaw Kwiatkowski -

Przewodnicz~cy

Rady Gminy zapytal, czy ktos z Pailstwa

obecnych chcialby zabrac glos?
Nikt nie zabral glosu.

Pan Stanislaw Kwiatkowski porzet:dku obrad

"Zamkni~cie

Przewodnicz~cy

Rady Gminy

przeszedl do punktu 11

obrad IV Sesji Rady Ominy" z zamknet:1 obrady IV Sesji Rady

Gminy.

~

Protok61 sporzet:dzila:
Barbara Wozniak

\

Przewodniczet:cy
~ L
/
Stab: sla.w-K--wlatkowski
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