Protokół Nr II
z II Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 6 grudnia 2014 roku
w Hali Sportowej Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych
w Sochocinie
Obrady rozpoczęto o godz. 12.00
Stan Radnych -15, obecnych – 15
Zakończono o godz. 13.00
Ad – 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski otworzył II Sesję
Rady Gminy, stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych – quorum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie poinformował, że zgodnie z art. 29 ust. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U.
z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami ) w celu złożenia przez Wójta ślubowania
komisarz wyborczy zwołuje sesję Rady Gminy na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów na obszarze kraju.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeczytał treść
Postanowienia Komisarza.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy powitał zaproszonych gości
(lista zaproszonych gości w załączeniu w aktach).
Ad – 2
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski przeszedł do pkt. 2
porządku obrad „Przyjęcie porządku obrad”. Zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby
zabrać głos w tej sprawie. Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski

poddał pod głosowanie

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

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

Rady

Gminy

–

Pan

Stanisław

Kwiatkowski

przeszedł

do pkt. 3 porządku obrad „Wystąpienie Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Sochocinie i wręczenie zaświadczenia”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy

poprosił

Pana Jana Mariana Pniewskiego – Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Sochocinie o przedstawienie informacji o wynikach wyborów Wójta Gminy Sochocin
w ponownym głosowaniu

w dniu 30 listopada 2014 roku , a następnie o

wręczenie

zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Sochocin.
Pan Jan Marian Pniewski - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Sochocinie powiedział, co następuje:
„ Szanowni Państwo !
Pozwolą Państwo, że zanim przedstawię wyniki ponownego głosowania w wyborach Wójta
Gminy Sochocin podziękuję wszystkim tym, którzy uczestniczyli w przygotowaniu
i przeprowadzeniu wyborów samorządowych w gminie Sochocin – około 60 osób
zaangażowanych było w ich przygotowanie i przeprowadzenie.
Dziękuję członkom Gminnej Komisji Wyborczej za czas poświęcony oraz zgodne i sprawne
realizowanie powierzonych zadań.
Dziękuję przewodniczącym, zastępcom i członkom obwodowych komisji wyborczych
za profesjonalne i bezbłędne przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie gminy
Sochocin.
Bardzo dziękuję pracownikom Urzędu Gminy, którzy wprawdzie nie pracowali w komisjach,
ale na wiele tygodni przed wyborami wykonywali prace na rzeczy realizacji zadań z zakresu
wyborów. Szczególne słowa podziękowania kieruje do Pani Elzbiety Krauze – Pełnomocnika
Wójta ds. wyborów oraz do Pani Izabeli Kosińskiej – Kierownika Wydziału Kadr
i Organizacji.
Dziękuję również osobom zaangażowanym przy obsłudze informatycznej Pełnomocnikowi
ds. obsługi informatycznej
- Panu Kamilowi Dąbrowskiemu oraz koordynatorowi
i operatorom, którzy pomimo wielu problemów z programem informatycznym w całej Polsce
– w naszej gminie poradzili sobie doskonale.
Dziękuje także Dyrektorom: Pani Beacie Grabarczyk –Tomaszewicz, Pani Małgorzacie
Tomaszek, Panu Andrzejowi Kozerze, Panu Kryspinowi Kadejowi za
organizację
profesjonalnego przygotowania lokali wyborczych.
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Szanowni Państwo!
Gminna Komisja Wyborcza w Sochocinie w składzie:
1. Jan Pniewski –Przewodniczący
2. Halina Niedzielska – Zastępca Przewodniczącego
oraz członkowie:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aleksandra Bednarska
Marta Borkowska
Danuta Orłowska
Wiesława Podniesińska
Maria Ryćkowska
Urszula Śmigelska
Bogdan Szcześniewski

w sporządzonym w dniu 1 grudnia 2014 roku protokole
i wyborów Wójta Gminy ustaliła, co następuje:

wyników głosowania

1. Głosowanie przeprowadzono w czterech obwodach głosowania
2. Gminna Komisja Wyborcza potwierdza, że otrzymała protokoły głosowania od
4 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania
3. Na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki wyborów:
W głosowaniu wzięło udział 3 101 wyborców, liczba wyborców uprawnionych do głosowania
– 4836.
Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:
Romatowski Andrzej Jan – 1836 głosów ważnych
Zwierzchowska Anna – 1229 głosów ważnych
Gminna Komisja Wyborcza w Sochocinie stwierdziła, że na Wójta Gminy Sochocin
został wybrany Pan Andrzej Jan Romatowski
Wybranemu Panu Wójtowi Gminy Sochocin w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej
składam gratulacje i życzę dobrej i skutecznej pracy na rzecz naszej Gminy i mieszkańców.
Pozwolą Państwo, że w chwili obecnej wręczę zaświadczenie Panu Andrzejowi
Romatowskiemu o wyborze na urząd Wójta gminy Sochocin
Dziękuję za uwagę.”
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Ad – 4
Następnie Pan Przewodniczący poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego nowo
wybranego Wójta Gminy Sochocin – o złożenie ślubowania.
Pan Andrzej Romatowski – nowo wybrany Wójt Gminy Sochocin złożył ślubowanie
o treści:

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście

ś l u b u j ę, że dochowam

wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy” . „Tak mi dopomóż Bóg”.
Ad – 5
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy w pkt. 5 porządku
obrad stwierdził objęcie Urzędu Wójta Gminy Sochocin przez Pana Andrzeja Jana
Romatowskiego.
Ad – 6
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy w pkt. 6 porządku
obrad poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego Wójta Gminy o wystąpienie.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin powiedział, co następuje:
„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panie Wójcie!
Czcigodni Księża!
Szanowni zaproszeni goście!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Sochocin!
W dniu dzisiejszym w pierwszych słowach mojego wystąpienia serdecznie dziękuję
wszystkim wyborcom, którzy wzięli udział w drugiej turze wyborów Wójta Gminy Sochocin.
Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos.
Szczególne podziękowania pragnę złożyć założycielom komitetu wyborczego wyborców
Sochocin na czele z jego pełnomocnikiem Panem Bogdanem Długołęckim. Dziękuję
wszystkim za zaangażowanie i pomoc w kampanii wyborczej, a których z imienia i nazwiska
nie sposób wymienić.
Daliście mi Państwo siłę i wielki mandat zaufania. Wyrażona przez Was wola zmian i
nadzieja na lepsze jutro – zobowiązuje. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki
wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi zaufania nie zawieść.
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Zapewniam również Państwa, że włożę cały swój wysiłek aby poprawić atmosferę w gminie
wśród społeczeństwa w myśl przysłowia „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”
Jako Wójt Gminy wkładając w pracę maksimum dobrej woli, energii i czasu będę
podejmował działania dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców we wszystkich
dziedzinach ważnych dla naszej społeczności w szczególności w zakresie:
inwestycji gminnych , a przede wszystkim dróg,
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
pomocy społecznej,
oświaty,
rozwoju i agroturystyki
a także spraw ważnych dla każdego mieszkańca z osobna.
Lepsze jutro naszej gminy w naszych rękach.
Zapraszam do wspólnej drogi - drogi w jednym kierunku dla naszego wspólnego dobra.
Zapraszam do współpracy wszystkich Państwa:
RADNYCH I SOŁTYSÓW
ROLNIKÓW
PRZEDSIEBIORCÓW
NAUCZYCIELI
PRACOWNIKÓW
URZĘDU
GMINY
I
GMINNYCH
JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH
MLODZIEŻ
EMERYTóW
WSZYSTKICHLUDZI Z INICJATYWĄ I POMYSŁAMI DO REALIZACJI
W RÓŻNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA
Zapraszam po to aby budować nasz wspólny dom – gminę Sochocin - na solidnych
fundamentach zgodnej PRACY. Będę mądry Waszą mądrością.
Raz jeszcze zapraszam do współpracy.
Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!
Pozwólcie, że w tym momencie złożę serdeczne gratulacje Paniom i Panom Radnym
w związku z wyborem i życzę owocnej pracy i dużych osiągnięć w służbie społeczeństwu.
Liczę na Państwa wsparcie w ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
Wiecie Państwo, że w trakcie kampanii wyborczej dotknęła mnie rodzinna tragedia, zmarła
moja ukochana żona Magda. Chcę Państwu powiedzieć, że wygrane wybory na Wójta Gminy
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Sochocin i sprawowanie urzędu Wójta dedykuję mojej żonie Magdzie. To ona w trakcie
kampanii była dla mnie podporą, wsparciem, służyła dobrą radą, Była przy mnie w tych
ciężkich chwilach, jej obecność i pomoc odczuwam również obecnie.
Szanowni Państwo!
W dniu 30 listopada 2014 roku udzieliliście mi Państwo olbrzymiego kredytu
zaufania, powierzając funkcję Wójta Gminy Sochocin, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję.
Rozpoczynam kadencję z myślą o czekających na mnie obowiązkach z optymizmem
i świadomością ,że dzięki zaangażowaniu oraz kreatywności będę mógł maksymalnie
wykorzystać ten czas dla naszego wspólnego dobra. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię,
by spełnić Państwa oczekiwania
„tak mi dopomóż Bóg”
Dziękuje za uwagę.”
Ad – 7
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy w pkt. 7 porządku
obrad „Interpelacje Radnych” i zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Ad – 8
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy w pkt. 8 porządku
obrad „ Wolne wnioski i zapytania, życzenia i gratulacje”.
Państwo Radni, zaproszeni goście, delegacje z Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych, sołtysi, mieszkańcy gminy i uczestnicy Sesji przystąpili do składania życzeń
i wręczania kwiatów Panu Andrzejowi Romatowskiemu –Wójtowi Gminy.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy

po zakończeniu

składania życzeń i gratulacji zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.
Głos zabrali:
Pan Andrzej Stolpa – Starosta Powiatu Płońskiego –

pogratulował Państwu

Radnym wyboru na funkcje Radnych, a Panu Wójtowi na pełnienie funkcji Wójta.
Zaproponował współpracę. Dodał, iż uważa, że pod Przewodnictwem Pana Wójta Gmina
będzie się dynamicznie rozwijać.
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Pan Aleksander Jaroslawski - Wójt Gminy Płońsk – złożył życzenia dla Radnych
i Pana Przewodniczącego Rady Gminy, gratulując wyboru na te funkcje. Panu Wójtowi
Andrzejowi Romatowskiemu życzył wszystkiego najlepszego oraz aby dobro publiczne
o którym Pan Wójt mówił składając rotę, będzie służyć mieszkańcom i przyniesie owoce dla
rozwoju Gminy Sochocin. Następnie Pan Wójt Gminy Płońsk życzył wszystkim obecnym na
Sesji wszystkiego najlepszego z okazji Mikołajek oraz złożył życzenia wszystkiego dobrego
dla Pana Wójta i dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych.
Ad – 9
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady II Sesji
Rady Gminy słowami: „ Zamykam obrady II Sesji Rady Gminy”.
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