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Protok6l Nr XXIV/2021

z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie

z dnia 30 marca 2021 roku

odbytej w sali narad Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin oralzza pomoc4 aplikacji
Microsoft Teams

. pod przewodnictwem Pana Stanislawa Kwiatkowskiego

- Przewodnicz4cego Rady Miejskiej w Sochocinie

Obrady rozpoczgto o godz. 13.00 zakoficzono o godz. 15.30

Stan Radnych - 15, obecnych - 15.

Ad-1

Napodstawie art.20 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnymoraz

art. 15 zzx o szczegllnych rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem

i zwalczaniem COVID-l9,, inrry chor6b zakahnych oraz wywotanych nimi sytuacji

ktyzysowych (D2.U.2020 poz.374) Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady

Miejskiej w Sochocinie - otworzyt XXIV Sesjg Rady Miejskiej w Sochocinie VIII kadencji

samorz4du gminnego. Kolejno odczytano listg radnych, kt6rzy potwierdzali swoj4 obecnoSd

nastgpnie stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy 15 Radnych, co stanowi quorum wladne do

podej mowania prawomocnych uchwal.

Nastgpnie powital wszystkich obecnych na sesji (wg. list obecnoSci stanowi4cych

dokumentacjq sprawy 0.0002.2.2021).
 

Proponowany porzrldek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoSci obrad.

2. Wnioski w sprawie porzqdku obrad.

3. Wnioski w sprawach r62nych, bie2qcych.

4. Informacja Burmistrza o dzialaniach migdzysesyjnych.

5. Informacja o dzialalno5ci Gminnej Komisji Rozrviqrywania Problem6w

Alkoholowych w 2020 roku.

6. Informacja o dzialalnoSci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, Gminnego

Osrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

7. Wyst4pienie zaproszonych go5ci.

8. Podjgcie uchwaty:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;

2) w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na202l rok1,



3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu proriskiego;

4) w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorz4dowemu w Sochocinie;
5) w sprawie wydzielonego rachunku dochod6w samorz4do!\rych oSwiatowych jednostek

budzetowych;

6) w sprawie okreslenia rodzaj6w Swiadczeri przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunk6w i sposobu ich przyznawania w szkolach
i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i Gming Sochocin;

1) zmieniajqca uchwalg w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoSci
i porz4dku na terenie gminy Sochocin;

8) zmreniaiqca uchwalg w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu i zakresu
Swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli
nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonq przez
wiaSciciela nieruchomoSci oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

9) w sprawie okreslenia programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymt oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt na terenie miasta i gminy Sochocin w 2021 roku;

10)w sprawie przyjgcia zadah z zakresu administracji rzEdowej na rok 2021 w zakresie
uffzymania grob6w i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i Gminy Sochocin;

11)w sprawie wyraZenia zgody na zakup nieruchomoSci gruntowej niezabudowanej
stanowi4cej wlasnoSd osoby prywatnej ;

l2)w sprawie przyst4pienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialki nr ewid.534 poloZonej na terenie miasta Sochocin;

13)w sprawie przyst4pienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla teren6w w granicach administracyjnych miasta Sochocin;

l4) w sprawre szczegolowych zasadponoszenia odplatnoSci zapobytw oSrodkach wsparcia
i schronisku dla os6b bezdomnych oruz schronisku dla os6b bezdomnych z uslugami
opiekuriczymi;

15) w sprawie uchwalenia ,,Programu Wsparcia Rodziny w MieScie i Gminie Sochocin na
lata2021 -2023";

16) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczEcej opinii w prawie przeprowa dzeniaReferendum
Ludowego; !

17) w sprawie rczpatrzenia petycji dotycz4cej poparcia Rz4du Tymczasowego Rady Stanu
Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego.

9, Zamknigcie obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Sochocinie.

Ad -2
Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej w Sochocinie przeszedl do

punktu 2 porzqdku obrad ,,Wnioski w sprawie porz4dku obrad,r.

Pan Przewodniczqcy zapytal, czy ktoS z Paristwa Radnych chcialby zabra1 glos

w sprawie porz4dku obrad.



Nastgpnie Przewodniczqcy zglosil wniosek formalny w sprawie wykreSleniazporzqdku obrad

projektu uchwaly nr 5 w sprawie wydzielonego rachunku dochod6w samorz4do!\ych

oSwiatowych jednostek budzetolvych. Przeprowadzono glosowanie w sprawie wykreSlenia

zporzqdkt obrad projektu uchwaly.

Wyniki slosowania:

Glosowalo 15 Radn)rch :..2a" - 12. Radn)rch...przeciw" - 0. ."wstrz.vmal sig od glosu" - 2.

Pani Monika Makowska - Chojnacka zaglosowala imiennie. ze wzglgdu na brak pol?czenia z systernem

Rada24.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej stwierdzil. 2e wigkszo6ci4 glos6w wykreSla sig projekt uchwaly nr 5

z porzqdku obrad.

Ad-3

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej w Sochocinie przeszla do

punktu 3 porz4dku obrad ,,Wnioski w sprawach r62nych, bielqcych" i zapytat czy ktol z

Paristwa Radnych chcialby zglosic wnioski dot. miasta i gminy lub waznych spraw dla

mieszkaric6w gminy.

Pani Jolanta Maria Kochanowska - Radna poprosila o umozliwienie podl4czenia do

gazoci4gu mie szkaric6w ul. Ploriskiej w S ochocinie.

Pan Jerry Ryzirfiski - Burmistrz poinformowal, 2eprzyjrzy sig tej sprawie.

Pan Dariusz WiSniewski - Kierownik Wydzialu Rozrvoju, Infrastruktury i Ochrony

Srodowiska odpowie dzial, 2e rozmawial z Kierownikiem PGNiG i postaraj4 sig pom6c

mieszkaricom w tej sprawie.

Ad-4

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej przeszedl do punktu 4,

porz4dku obrad 4. ,,Informacja Burmistrza o dziaLariach migdzysesyjnych." Zv,r6cil sig

z proSb4 do Pana Jerzego Ryziriskiego - Burmistrza Miasta i Gminy o przedstawienie ww.

informacji.
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1.

to:

Informacja BurmistrzaMiasta i Gminy Sochocin przedstawiona na sesji

Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2021roku

,rPanie Przewod nicz4cy,
Panie i Panowie Radni,

w informacji migdzysesyjnej przedstawig najwaLniejsze dzialaniapodejmowane
w celu tealizacji zadah biehqcych i inwestycyjnych od dnia 16 grudn ia 2020
roku do dnia 30 marca 2021roku.

Uchwaly podjgte na sesji Rady Gminy Sochocin w dniu 16 grudn ia 2020 roku
otaz na nadzwyczajnej Sesji w dniu 29 stycznia bieLqcego roku zostaty
przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowipzqqcymi przepisami prawa
oraz do kom6rek merytorycznychUrzgdu Miasta i Gminy w celu ichrealizacji.

Najwainiejsze wykonywane zadania zwi4zane z epidemi4 koronawirusa

. prowadzenie gminnej infolinii dotycz4cej szczepieh przeciwko
koronawirusowi i organizowanie transportu dla os6b niepelnosprawnych
otazmaJqcych trudnoSci w samodzielnym dotarciu do najbli2szego punktu
szczepieh- jest to zadanie zlecone przezWojewodg Mazowieckiego,

. w ramach wsparcia ,,Narodowego Programu Szczepieri przeciw COVID-
19" sottysi oraz 9 jednostek ochotniczej Straby poharnej zajmuj4 sig
dystrybucj4 ulotek,

o ottzymaliSmy 24 000 sztuk maseczek. Maseczki zostaly przekazane
soltysom, kt6rzy rozdysponowali je wSr6d mieszkaric6w, mieszkarlcy
Sochocinamogqzglaszat sig po maseczki do Urzgdu.

o osrodek Pomocy Spolecznej w ramach programu ,rwspieraj Seniora,
udzielapomocy osobom starszym i samotnym. Pomoc polega na zrobieniu
zakup6w, um6wieniu wizyty lekarskiej, wykupieniu lek6w.

W tym miejscu chcialbym podzigkowad wszystkim osobom, kt6re w tak
trudnych czasach trwania epidemii wlqczyly sig w wymienione przeze mnie
akcje. Dzigkujg Paniom i Panom soltysom, Straiakom, pracownikom
Urzgdu i OSrodka Pomocy Spolecznej.

v

v
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2. Poza wyZei wvmienionvmi dzialaniami wvkonvwane bvtv nastepuiace

zadania:

. przyznanazostaha pomoc materialna w formie stypendium szkolnego dla

40 uczni6w na Lqcznqkwotg 12 600 zl.
. przygotowano 3ll4 decyzji wymiarowych dotyczqcych podatk6w

lokalnych na 2021 rok.
o rozliczono I ratg podatk6w lokalnych. Paniom i Panom Soltysom bardzo

dzigkujg za sprawne wykonywanie obowi4zk6w inkasent6w.
o przyjmowane byty wnioski o zwrot podatku akcyzowe go zawartego w

cenie oleju napgdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

r aktualnie Miej sko Gminny OSrodek Pomocy Spoleczn ej przyjmuj e wnioski

dotyczqce przyznania Swiadc zenia wychowaw czego 500 +.

3. W omawianvm okresie wvkonvwane bvlv nastepuiace prace zwiazane z

bie2acvm utrzymaniem dr6s gminnych:

1) odSniehanie,

2) zamiatanie ulic w Sochocinie,

3) pielggnacja drzew i krzew6w na ulicach w Sochocinie,

4) naprawa ubytk6w w nawierzchniach asfaltowych,

n 5) rozpoczgto r6wnie?r6wnanie dr6g gminnych,

6) zamontowano tablice z nazwq placu Sw. Jana Pawla II i sqsiadujqcych

ulic.

4. Poziom zaawansowania w realizacii inwestvcii przedstawia sie

nastepuiaco:

. Zadanie dotvczace przebudowv drosi sminnei w Milewie polegaiqce

na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o dlugoSci 543 m.b. i szerokoSci

5 m.b.
Na powyhsze zadanie zlo?yli6my wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu

Dr6g Samorz4dowych.



danie rzebud Zelechach egajqce
na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i obustronnych poboczy z
kruszywa lamanego na drodze o dlugoSci 363 m.b.

Na to zadanie zlo?ylismy r6wniez wniosek o dotacjg ze Srodk6w budzetu
Woj ewod ztw a Mazowie cki ego.

Zostaly tal<2e zloLone 3 nastgpujqce wnioski w
Srodk6w z F unduszu Przeciwdzialania COVID-l9

- przebudowy drogi gminnej Zelechach,
-przebudowy drogi gminnej w Drozdlynie,
- rozbudowy sieci wodoci4gowej w Budach
Kondrajcu, Kucharach Zydowskich,

sprawie uzyskania

, dotycz4 one

Gutarzewskich, Jgdrzej ewie,
Rzach i Slepowronach. v

w ramach MIAS MAZowszE z0zl 26 marca zlorylismy
5 wniosk6w o dofinansowanie nastgpuj4cych zadafi:

- zakup i montul element6w na teren rekreacyjny w Milewie,

- zaktp i monta| element6w na teren rekreacyjny w Kucharach
Zydowskich,

- wykonanie oSwietlenia w Koliszewie,

- wykonanie oSwietlenia w Rzach, v
- wykonanie oSwietlenia w Budach Gutarzewskich.

ie do inne octnte -
Zakoscielna w mieiscowosci sochocin,, polegaj4ce na wykonaniu
nawierzchni z kostki brukowej na drodze o dlugoSci ok. 280 m.b. i
szerokoSci ok. 4 m.b. jest w trakcie realizacji.

Szanowni Pafistwo Radni ,

od 1 kwietnia rozpocznie sig Narodowy Spis Powszechny LudnoSci i Mies zkan,
dzigki kt6remu poznamy sytuacjg demografi cznq kraju, w tym rownieL naszej
gminy. Dlatego tak wazne jest, zeby spisal sig kazdy znas.



Podstawowq formq jest spis przez Internet.

Osoby, kt6re nie maj4 w domu komputera i Internetu, mog4 zglosic sig do Urzgdu

Miasta i Gminy. Bgdzie tuwyznaczone miejsce do samo spisu internetowego.

Osoby, kt6re nie spiszq sig samodzielne odwiedzi rachmistrz spisowy.

Panie Przewod nicz1cy, Wysoka Rado,
w i nformacji migdzysesyjnej przedstawilem najwahniejsze zadania realizowane

w okresie od grudnia2020 roku do marca bielqcego roku, w przypadku pytari lub

potrzeby tszczeg6lowienia informacji zapraszam Paristwa do kontaktu

w Urzgdzie.

Dzigkujg zauwagg"

Wywiqzala sig dyskusja dot. Narodowego Spisu LudnoSci.

Ad-5

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej przeszedl do punktu

5 porz4dku obrad rrlnformacja o dzialalnoSci Gminnej Komisji Ronvi4zywania Problem6w

Alkoholowych w 2020 roku". Poinformowal, 2e Paristwo Radni otrzymali w materialach na

sesjg w/w Informacjg. Zapfial sig czy s4 pytania.

Pan Waclaw Rutkowski - Radny poprosil o przytoczenie Informacji.

n Pani Barbara Woiniak - Przewodniczqca Gminnej Komisji Rozrviarywania Problem6w

Alkoholowych przedstawita informacj g.

Ad-6

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej przeszedL do punktu

6 porz4dku obrad ,,Informacja o dzialalnoSci Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej,

Gminnego Osrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 2a2020 rok. Poinformowal,

2e Paristwo Radni otrzymah w materialach na sesjg w/w Informacjg . Zapytal sig czy sq pytania.

Nie bylo pytaf,.

Ad-7

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodniczqcy Rady Miejskiej przeszedN. do punktu

7 p orzqdku obrad,, Wy st4p i e nie zapr o szo nych go S ci"



Nie byto wyst4pieri.

Ad-8

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej przeszedl do punktu

8 porz4dku obrad,,Podjgcie uchwal".

1) Poddal pod glosowanie projekt

Finansowej Gminy Sochocin.

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik miasta i gminy om6wila projekty uchwaly

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie zmiany uchwaly

bud2etowej Gminy Sochocin na202l rok.

Pani Jolanta Maria Kochanowska - Radna poprosila o wczeSniejsze omawianie zmian

wprowadzonych do projekt6w uchwal zwlaszczana posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej poprosil o organizowanie

posiedzeri Komisji Rewizyjnej dwa dni przed Sesj4 Rady.

Pani Monika Makowska - Chojnacka - Radna przychylita sig do wniosku pana

Przewodniczqcego.

Pan Krzysztof Dziggielewski - Przewodnicz4cy Komisji Rewizyjnej poinformowal,

2e jeheli wplynie wniosek z proSb4 o zorganizowanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej to takie

posiedzenie sig odbgdzie przed sesj4. Przed t4 Sesja nikt nie zglosil wniosku ani proSby

o zor ganizowanie Komisj i.

Pan Slawomir Gwiazdowski - Radny poprosil aby informowano wszystkich Radnych

o takich spotkaniach, a nie tylko Komisjg Rewizyjn4.

Wywi?zalasig dyskusja dot. finansowania Klubu sportowego w Sochocinie oruzinwestycji na

terenie Gminy Sochocin.

Pan Zbigniew Gontarek - Radny zglosil zly stanmostu w Gutarzewi e na rzece tr ydyni.

v

v
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2) NastEpnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej poddat

pod glosowanie proiekt uchwatr), w sprawie zmiany uchwaly bud2etowei Gminy Sochocin na

2021rok.

Wyniki qlosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 14. ".przeciw" 
* 0. ..wstrzvmal siLod glosu" - 1.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej stwierdzil. ze uchwala zostala przyjqta wigkszoSci4 glosow.

3) Nastgpnie Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej poddat pod

glosowanie projekt uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Ploriskiego.

Wyniki slosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 14. ""przeciw" - 0" ..wstrzymal siE od glosu" - 1 .

Przewodniczqcy Rady Miejskiej stwierdzil" 2e uchwala zostala przvjeta wiEkszoSci4glos6w.

4) Podjgcie uchwaly w sprawie nadania imienia Przedszkolu SamorzEdowemu w

Sochocinie.

Burmistrz Miasta Jerzy Ryzifrski om6wit projekt uchwaly. Przewodnicz4cy Rady Stanislaw

Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Wyniki slosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 15. ..przeciw" - 0. ."wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej stwierdzil. 2e uchwala zostatra przyjEta jednogtroSnie.

5) PodjEcie uchwaly w sprawie okreSlenia rodzaj6w Swiadszef przyznawanych w ramach

pomoc), zdrowotnej dla naucz)rcieli oraz warunk6w i sposobu ich przyznawania w szkolach

i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i GminE Sochocin.

Burmistrz Miasta Jerzy Ryzifrski om6wit projekt uchwaly. Przewodniczqcy Rady Stanislaw

Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Wyniki slosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 15. ..przeciw" - 0" ."wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodnicz4gLRad), Miejskiej stwierdzii. 2e uchwala zostala przyjgta jednogloSnie.



6)

czystoSci i porz4dku na terenie gminy Sochocin.

Pan Dariusz WiSniewski - Kierownik Wydzialu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony

Srodowiska - om6wil projekt uchwaly.

Wywiqzala sig dyskusj a dotyczqca gospodarki odpadami komunalnymi.

Przewodnicz1cy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, poddal pod glosowanie projekt uchwaly.

Wvniki slosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 13" ".przeciw" - 1. ..wstrzvmal sie od qlosu" - 1.

komunal

nieruchomoSci oplatE za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pan Dariusz Wi5niewski - Kierownik Wydzialu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony

Srodowiska - om6wil projekt uchwaly.

Przewodnicz4cy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod glosowanie

projekt uchwaly.

Wyniki slosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 13. ..przeciw" - 1. ".wstrzymal sig od glosu,, - l.

I oraz za

2021roku.

Przewodniczqcy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod glosowanie

projekt uchwaly.

v
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Wyniki glosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 15. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od slosu" - 0.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej stwierdzil. 2e uchwala zostala przyjgta jednoglo6nie.

9) Podjgcie uchwal), w sprawie przyjgcia zadafr z zakresu administracii rz4lowej na rok

2021 w zakresie utrzymania erob6w i cmentarz), wojenn)rch na terenie Miasta i Gminy

Sochocin.

Przewodnicz4cy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod glosowanie

projekt uchwaly.

Wyniki glosowania:

Glosowalo 15 Radnych: ..2a" - 15. ..przeciw" - 0. ..wstrzymal sig od glosu" - 0.

Przewodnicz4cv Rady Miejskiej stwierdzil. 2e uchwala zostala przyjgta jednogloSnie.

10) Podjgcie uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na zakup nieruchomoSci gruntowej

niezabudowanej stanowi4cej wlasnoSi osoby prywatnej.

Pan Dariusz WiSniewski - Kierownik Wydzialu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony

Srodowiska - om6wit projekt uchwaly.

Przewodniczqcy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod glosowanie

projekt uchwaly.

Wyniki qlosowania:

Giosowalo 15 Radnych: ."2a" - 15" ..przeciw" - 0. ..wstrzymal siq od glosu" - 0.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej stwierdzil. 2e uchwatra zostala przyjgta jednogloSnie.

11) PodjEcie uchwaly w sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia miejscowego planu

zaqospodarowania przestrzennego dla dziatki nr ewid.534 polo2onej na terenie miasta

Sochocin.

Pan Dariusz WiSniewski - Kierownik Wydzialu Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony

Srodowiska - om6wit projekt uchwaly.

1.1



Przewodniczqcy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddat pod glosowanie

projekt uchwaly.

Wyniki slosowania:

losowalo 15
" 

,,2a" - 14

wodni

zagospodarowania przestrzenneqo dla teren6w w granicach administrac)rjnlrch miasta

Sochocin.

Pan Dariusz WiSniewski - Kierownik Wydzialu Roavoju, Infrastruktury i Ochrony

Srodowiska - om6wit projekt uchwaly.

Przewodnicz1cy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod glosowanie

projekt uchwaly.

Wyniki glosowania:

t2)

13)

v

V

zasad

otaz

tnoSci

bezdom

z uslugami opiekuricz)rmi.

Przewodniczqcy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod giosowanie

projekt uchwaly.

Wyniki glosowania:

Glosowalo 15 Radnych: .^za" - 15. ".przeciw" - 0" ..wstrzymal sig od glosu,, - 0.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej stwierdzil. 2e uchwala zostala przviEta jednogloSnie.

14) PodjEci enla

Przewodnicz4cy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddat pod glosowanie

projekt uchwaly.

i Gminie Sochocin na lata 2021 -2023".

1.2



If ,', '*'

@:
Glosowalo 15 Radnych: ".2a" - 15. ".przeciw" - 0" ..wstrzvmal sig od slosu" - 0.

Przewodnicz4cy Rady Miejskiei stwierdzil. ze uchwala zostala przyjgta jednogtoSnie.

15) PodjEcie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji dotvczqcej opinii w sprawie

przeprowadzenia Referendum Ludowe go.

Przewodniczqcy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddal pod glosowanie

projekt uchwaly.

Wyniki glosowania:

Glosowalo 1 5 Radnych: ..2a" - 13. ..przeciw" - 1. ..wstrzymal siE od glosu" - 1 .

Przewodnicz4cy Rady Miejskiej stwierdzil. 2e uchwala zostala orzyjEta wigkszoSci4 glos6w.

16) PodjEcie uchwaly w sprawie rozpatrzenia petycji dotycz4cej poparcia Rz4du

Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Przewodnicz4cy Rady - Stanislaw Kwiatkowski, wobec braku uwag, poddat pod glosowanie

projekt uchwaly.

Wvniki glosowania:

Glosowalo 1 5 Radnych: ..2a" - 1 1. ""przeciw" - 1. ..wstrzvmal siq od glosu" - 3.

Przewodniczqcy Rady Miejskiej stwierdzil. 2e uchwala zostala przyjgta wigkszoSciq slos6w.

Pan Jerzy Ryziriski - Burmistrz Miasta wratz z Panem Stanislawem Kwiatkowskim -
Przewodniczqcy Rady Miejskiej zlozyli wszystkim zebranym Zyczenia z okazji Swi4t

Wielkanocnych.

13



t!l

Ad-9

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Przewodnicz4cy Rady Miejskiej zarrla$ obrady Sesji Rady

Miejskiej w Sochocinie slowami ,,Zamykam obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej. Dzigkujg

Paristwu zauwagg".

Nagranie video z XXIV Sesji Rady Miejskiei w Sochocinie z dokladnymi wypowiedziami dostgpne na stronie Urzgclu Miasta

i Gminy w Sochocinie www.sochocin.pl
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XXIV Sisja Rady Miejskiej w Sochocinie - Protok6l zobrad https://panel.rada24.pllmodules/prot.asp?kod:12648-1435t'718...

XXIV Sesya Rady Mielskrel w Sochoclnie w dniu

?021 -c3-30

Rada Miejska w Sochocinie / Protokol z posiedzenia

1. 0TWARC|E SESJT I STWTERDZENIE PRAWOVOCTOSC| OBRAD.

2. wNtosKt w SPRAWIE PoRZADKU oBRAD.

3. WNIOSEK FORMALNY W SPRAWIE: WYKRESLENIA Z PORZADKU OBRAD PROJEKTU

UCHWALY NR 5 W SPRAWIE WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODOW

s A M o RZA D o wY 

: : ;:,l,"il')ff :: [ :5":::: ::,. #:J; b r a d p roj e k, u u c h w a rv

nr 5 w sprawie wydzielonego rachunku dochod6w samorzqdowych
oSwiatowych jednostek budzetowych.

wyriki_gtosowania: zA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJq SIE (2), BRAK GLOSU

(1), NIEOBECNY (o)

Lista imienna

ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, Elzbieta Olszewska, Jakub Gburzyriski,

Jolanta Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz

Szabranski, Radoslaw Dobrski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw Rutkowski,

Zbigniew Gontarek
PRZECIW:
WSTRZYMUJI Sl[: Slawomir Gwiazdowski, Wincenty Stanczak

BRAK GLOSU: Monika Makowska-Chojnacka
NIEOBECNY:

lD glosowania: 80454, czaszakoticzenia: 2021-03-30 13:13:1 1

suma kontrolna: afbd'l f6d0dB2e38Bc9fBb4ce9bb905d1

4. WNIOSKI W SPRAWACH ROZNYCH, BIEZACYCH.

5. INFORMACJA BURMISTRZA 0 DZIALANIACH MIqDZYSESYJNYCH.

6. INFORMACJA O DZIALALNOSCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW

ALKOHOLOWYCH W 2O2O ROKU.

7, INFoRMACJA o DZIALALNoSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ,

GMINNEGo oSRoDKA KULIURY oRAZ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJZA 2O2O ROK.

B. wysrAPtENlE zAPRoszoNYCH GoScl.

9. PoDJECIE UCHWAL

06.04.2021,09:05lz9
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XXIV Ses.ja Rady Miejskiej w Sochocinie - Protol<61z obrad https:/ipanel.rada}4.pllmodules/prot.asp?kod:12648_1435f118...

13. W SPRAWIE NADANIA IMIENIA PRZEDSZKoLU SAMoRZADoWEMU W SOCHOCINIE;

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorzqdowemu w Sochocinie;

Wyliki_gtosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (0), BRAK GLOSU

(o), NTEoBECNY (o)

Lista imienna

ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, Elzbieta Olszewska, Jakub Gburzyriski,
Jolanta Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz
Szabrariski, Monika Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir
Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Wactaw Rutkowski, Wincenty Stanczak,
Zbigniew Gontarek
PRZECIW:
WSTRZYMUJE SIE:

BRAK GLOSU:
NIEOBECNY:

5 3]: i:ifl :ii,? ?i 3f; i6 ? 3"#ff 5 ; ['&,"111,';.i 
0 1 4 : 5 0 : 0 e

14. W SPRAWIE WYDZIELoNEGo RACHUNKU DoCHODOW SAMORZADOWYCH
OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH;

15. : w spRAWtE oKRESLENTA RoDzAJow SwtRoczeru pnzyzNRWANycH w RAMAcH :

' poMocy zDRoworNEJ DLA NAUczycrELr oRAZ wARUNKOw I sposoBu tcH 
:i PRZYZNAWANIA W SZKOLACH I PRZEDSZKOLU PROWADZONYCH PRZET MIASTO I

GMINE SOCHOCIN, 
,

w sprawie okre6lenia rodzaj6w Swiadczef przyznawanych w ramach pomocy

, zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunk6w i sposobu ich przyznawania w
szkolach i przedszkolu prowadzonych przez Miasto i gminq Sochocin; 

:: ' V[yLtiki-glosowania:ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJq SIE (O), BRAK GTOSU

, (0), NIEOBECNY (0)

Lista imienna 
:

: ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyfski,
Jolanta Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz

. Szabrafski, Monika Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir
Gwiazdowski, Stanistaw Kwiatkowski, Waclaw Rutkowski, Wincenty Sta6czak, :

: Zbigniew Gontarek

' WSTRZYMUJQ Sl[:
. BRAK GLOSU' :

NIEOBECNY: 
:: lD gtosowania:80429, czas zakoficzenia: 2021-03-30 14:51 :06

suma kontrolna: 66cbe984cf88352623a4ed1 939e0a68d

329 06.04.202 r, 09;05
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XXIV Sesja Rady Miejskiej w Sochocinie - Protok6l z obrad https://panel.rada24.pllmodules/prot.asp?kod=12648 7435f718...

18. , W SPRAWIE oKRESLENIA PRoGRAMU oPIEKI NAD ZWIERZETAMI BEZDOMNYMI ORAZ
zApoBtEGANtA BEZDOMNOSCT ZWtTRZAT NA TERENTE MTASTA I GMTNY SOCHoctN W
2021 ROKU;

, w sprawie okreSlenia programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomno6ci zwierzql na terenie miasta i gminy Sochocin w

' 2021 roku;

, U&ntkt_glosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (0), BRAK GLOSU
(o), NTEoBECNY (o)

Lista imienna

ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyfski,
Jolanta Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz

, Szabrafski, Monika Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir
Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Wactaw Rutkowski, Wincenty Stadczak,

, Zbigniew Gontarek
PRZECIW:
WSTRZYMUJQ SIQ:

BRAK GLOSU:
NIEOBECNY:

, I 
lD gtosowania: 80434, czas zakofczenia: 202'l-03-30 1 5:'l 7:00
suma kontrolna: 1 5b45fbb751 7a3f0bf656a54e41 da3fd

19. W SPRAWIE PRZYJEcIA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRAcJI RZADoWEJ NA ROK 2021 W
, ZAKRESIE UTRZYMANIA GROBOW I CMENTARZY WOJENNYCH NA TERENIE MIASTA I

GMINY SOCHOCIN;

w sprawie przyjqcia zada6 z zakresu administracji rzqdowej na rok 2021 w
zakresie utrzymania grob6w i cmentarzy wojennych na terenie Miasta i

Gminy Sochocin;

(o), NTEoBECNY (o)

' Lista imienna

ZA:Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyriski,
Jolanta Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz: Szabrariski, Monika Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Stawomir

: Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw Rutkowski, Wincenty Staficzak,
' zbigniew Gontarek

PRZECIW:
wsTRzYMUJI Sr[:
BRAK GLOSU:
NIEOBECNY:

lD glosowania: 80436, czaszakohczenia: 2021-03-30 1 5:20:1 5

suma kontroln a: ed2251 c27 c80bc743f70f5 e9ddaZed2a

529 06.04.2021, 09:05
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XXIV S'es.ja Rady Miejskiej w Sochocinie - Protok6l zobrad https://panel.rada24.pllnodules/prot.asp?kod=12648-1435t118.,.

22, W SPRAWIE PRZYSTAPIENIA Do SPORZADzENIA MIEJSCoWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENOW W GRANICACH
ADM I NISTRACYJNYCH M IASTA SOCHOCIN;

I w sprawie przystqpienia do sporzedzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla teren6w w granicach...' administracyjnych miasta Sochocin;

, V\rynjk!_gtosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (0), BRAK GLOSU
(o), NTEoBECNY (o)

' Lista imienna

ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, El2bieta Olszewska, Jakub Gburzyriski,
Jolanta Kochanowska, Krzysztof Dziggielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz

, Szabrafski, Monika Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir
Gwiazdowski, Stanistaw Kwiatkowski, Waclaw Rutkowski, Wincenty Stariczak,
Zbigniew Gontarek
PRZECIW:
WSTRZYMUJQ Sr[:
BRAK GLOSU:. NIEoBECNY:

j lD gtosowania: 80443, czas zakofczenia: 2021-03-30 1 5:34:20
suma kontrolna: 921 3Odfafb6bdb8e367d1 7a3a1 665c82

23. w spRAWrE szczEGolowycH zASAD poNoszENrA oDpLATNoScr zA poByr w
] OSRODKACH WSPARCIA I SCHRONISKU DLA OSOB BEZDOMNYCH ORAZ SCHRONISKU

DLA OSOB BEZDOMNYCH Z USLUGAMI OPIEKUNCZYMI;
i

w sprawie szczeg6lowych zasad ponoszenia odplatno6ci za pobyt w
! oSrodkach wsparcia i schronisku dla os6b bezdomnych oraz schronisku dla

os6b bezdomnych z ustugami opiekuriczymi;

' Uryrjki-gtosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJE SIE (0), BRAK GLOSU
(o), NTEoBECNY (0)

Lista imienna
, ZA: Anna Giranowska, Dariusz Kujawski, Elzbieta Olszewska, Jakub Gburzydski,

Jolanta Kochanowska, Krzysztof Dziqgielewski, Lucyna Jankiewicz, Lukasz: Szabraiski, Monika Makowska-Chojnacka, Radoslaw Dobrski, Slawomir
Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw Rutkowski, Wincenty Stadczak,
Zbigniew Gontarek

. PRZECIW:
WSTRZYMUJI Sr[:
BRAK GLOSU:
NIEOBECNY:

lD glosowania :8O446,czas zakohczenia: 2021-03-30 1 5:35:07
suma kontrolna: 28b3d776026ec1 863abcbc8700f1 9b8f

lz9 06.04.2021, 09:05
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XXIV iresja Rady Mie.iskiej w Sochocinie - Protok6l zobrad https:i/panel.rada24.pllmodules/prot.asp?l<od:12648 l$5f118...

26. ' w spnRwtE RozpATRzENtA pETycJl DoryczAcEJ popARclA RzADU TyMczASowEGo
RADY STANU NARODU POLSKIEGO SPOLECZNEGO KOMITETU KONSTYTUCYJNEGO.

w sprawie rczpalrzenia petycji dotyczqcej poparcia Rzqdu Tymczasowego: Rady Stanu Narodu Polskiego Spolecznego Komitetu Konstytucyjnego.

zA(11), PRZEC|W (1), WSTRZYMUJE StE (3), BRAK GrOSU

Lista imienna

ZA: Dariusz Kujawski, Elzbieta Olszewska, Jolanta Kochanowska, Lucyna
Jankiewicz, Lukasz Szabrariski, Monika M akowska-Chojnacka, Radoslaw
Dobrski, Slawomir Gwiazdowski, Stanislaw Kwiatkowski, Waclaw Rutkowski,
Zbigniew Gontarek
PRZECIW: Jakub Gburzyf ski
WSTRZYMUJ I Sl [: Anna Giranowska, Krzysztof Dziqgielewski, Wincenty
Stafczak
BRAK GLOSU:
NIEOBECNY:

lD glosowania: eO Sf, czas zakoiczenia: 2021-03-30 1 5:37:06
suma kontrolna: 330445a1 567941 6b06851 0daebdb5479

27. zAMKNTECTE oBRAD xxtv sESJt RADv MtEJSKIEJ w socHoctNtE.

Wygenerowano w systemie Rada24.pl 12021-04-0609:03:1 6
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