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Protokół Nr XVI/2016 

z XVI Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 30 sierpnia 2016 roku  

odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 12.00 

Obrady zakończono o godz. 15.00 

 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Ad – 1 

   

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

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XVI Sesję Rady 

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

15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie powitał:  

1. Państwa Radnych 

2. Państwa Sołtysów 

3. Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy Sochocin 

4. Panią Mariannę Chybałę- Radną Powiatu Płońskiego 

5. Pana Stanisława Korpantego- Urbanistę 

Członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej: 

6. Pana Jana Antonowicza- Członka Zarządu 

oraz:  

7. Pana Mecenasa Jacka Nieściora  z Kancelarii  Radcy Prawnego 

8. Panią Elżbietę Krauze -  Sekretarza Gminy 
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9. Panią Marzannę Kucharzak  - Skarbnika Gminy 

10. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską Zastępcę Skarbnika Gminy 

Kierowników jednostek organizacyjnych i dyrektorów szkół, 

Kierowników wraz z pracownikami wydziałów Urzędu Gminy Sochocin, oraz: 

11. Panią Annę Multan- Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

12. Pana Przemysława Lach- Prezesa Centralnego Towarzystwa Handlowego 

13. Pana Witolda Rytwińskiego- Pełnomocnika Zarządu Centralnego Towarzystwa 

Handlowego 

14. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji. 

 

Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do                         

punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 17 czerwca 

2016 roku. 

4. Przyjęcie protokołu z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

13 lipca 2016 roku. 

5. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych. 

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku. 

7. Dyskusja. 

8. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie rozpatrzenia skargi w części dotyczącej działalności Kierownika Jednostki 

Organizacyjnej; 

2) w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej; 

3) w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin i aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Sochocin; 
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4) w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa”; 

5) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2016; 

6) w sprawie programu gospodarczego Gminy Sochocin; 

7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego; 

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin; 

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. 

 

9. Interpelacje Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

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

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

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu  

17 czerwca 2016 roku.”. 

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

protokołu.  

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady wskazał błędy piśmiennicze                    

w protokole. Zwrócił uwagę na kwestię oświetlenia na wsiach, kto zdecydował o jego 

wyłączeniu. Zaproponował by sołtysi wypowiedzieli się na ten temat. Dodał również, że               

w protokole brakuje wzmianki dotyczącej wskazanego na poprzedniej sesji błędu na mapie 

we wsi Żelechy. 

Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady odpowiedział, że do tematu oświetlenia 

wróci się w trakcie dyskusji. Dodał, że błędy zostaną poprawione. W kwestii protokołu nie 

ma takich błędów, które były by znaczące.  
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Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Sochocin 

odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu  

13 lipca 2016 roku.”. 

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

protokołu.  

Nikt nie zabrał głosu. 

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4  porządku obrad „Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych”. Poprosił o zabranie 

głosu Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin. 

Informacja o działalności międzysesyjnej 

Wójta Gminy Sochocin 

przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 

w dniu 30 sierpnia  2016 roku 

 

„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! 

Panie i Panowie Sołtysi! 

Szanowni Państwo! 
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1. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 17 czerwca 2016 r. 

zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz do 

komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji. 

2. W okresie od 17 czerwca podejmowane były działania w zakresie  bieżących spraw Gminy 

i Urzędu Gminy w formie 14 zarządzeń Wójta, najważniejsze z nich to zarządzenia dotyczące 

spraw finansowych i organizacyjnych, a także sporządzenia gminnej ewidencji zabytków. 

3. W Gminnej Ewidencji Zabytków zostały ujęte zabytki nieruchome takie jak: budynki, 

parki, cmentarze, miejsca pamięci oraz stanowiska archeologiczne. Gminna ewidencja 

zabytków została uzgodniona z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Należy zaznaczyć, iż gminna ewidencja zabytków ma charakter zbioru otwartego, co oznacza, 

że obiekty w niej ujęte mogą być dodawane i ujmowane. 

Konsekwencją ujęcia obiektu w gminnej ewidencji zabytków jest obowiązek uzgadniania               

z wojewódzkim konserwatorem zabytków dla takiego obiektu: decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy a także pozwolenia na budowę 

lub rozbiórkę obiektu budowlanego. 

 4. W sposób ciągły współpracujemy  z Powiatowym Urzędem Pracy  w zakresie organizacji 

robót publicznych i prac interwencyjnych (aktualnie w ramach prac interwencyjnych 

zatrudniamy 1 osobę, w ramach robót publicznych 13 osób). 

Współpracujemy również w zakresie  organizacji staży w Urzędzie, aktualnie staż odbywają   

3 osoby.  

W omawianym okresie umożliwiliśmy  6 studentom odbycie praktyk w Urzędzie Gminy. 

5. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

organizujemy prace społecznie użyteczne. Są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku  korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace te odbywają się   

w wymiarze 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.  Jest to jedna z form aktywizacji 

zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (w ramach prac społecznie 
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użytecznych w miesiącu sierpniu zatrudnionych jest 5 osób, we wrześniu będą zatrudnione            

4 osoby). 

6. W sierpniu zostało przeprowadzone postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

7. Podjęte  zostały czynności organizacyjne dotyczące dowozu uczniów do szkół                      

w zbliżającym się roku szkolnym.  

8. Informuję Państwa, że  szkoły w gminie Sochocin są przygotowane do rozpoczęcia nowego 

roku szkolnego. W czasie wakacji w szkołach przeprowadzone były prace remontowe, 

porządkowe a także uzupełniono wyposażenie.  

9. Pozyskaliśmy  6 000 zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup pomocy 

dydaktycznych do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 

w szkołach. 

10. Zgodnie z planem pracy Rady Gminy  szczegółowa informacja  o realizacji zadań 

oświatowych za rok szkolny 2015/2016 będzie przedstawiona  Państwu w październiku. 

11. W miesiącu lipcu przekazane zostały pisma do Państwa sołtysów w sprawie funduszu 

sołeckiego na 2017 rok. Informuję, że wnioski w sprawie funduszu sołeckiego  należy składać 

najpóźniej do 30 września. 

12.W sierpniu przyjmowane są  wnioski  od rolników w sprawie zwrotu  podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

13. 24 sierpnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę z Fundacją 

Bank Żywności w Ciechanowie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów 

spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących. Pomocą w formie paczek żywnościowych 

objętych zostanie 300 osób z terenu gminy Sochocin. Osoby te są kwalifikowane przez 

pracowników socjalnych GOPS w Sochocinie.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochocinie realizuje  ustawę „Pomoc państwa                 

w wychowywaniu dzieci” – 500+. Do dnia 12 sierpnia przyjęto 515 wniosków i  wypłacono 

świadczenia dla 787 dzieci.  W bieżącym roku na realizację programu 500 + wydatkowano 

kwotę 1 608 283 zł. 
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Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Sochocinie od 1 sierpnia br. przyjmuje wnioski                 

o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia te są wypłacane 

dla dzieci, które nie otrzymują należnych alimentów od rodzica. 

W związku ze zbliżającym się końcem okresu zasiłkowego 2015/2016 wnioski o przyznanie 

świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą począwszy od 

miesiąca września 2016 roku. Wnioski wydawane są w pokoju nr 7 w godzinach urzędowania 

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie. 

14. W omawianym okresie przeprowadzono  remont kotłowni i centralnego ogrzewania                

w budynku Urzędu Gminy ( koszt remontu 78 250 zł.) 

15. Przedstawiam Państwu  podjęte działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających 

azbest: 

W dniu 20 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji 

zadania pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Sochocin w 2016 roku – etap I”. Kwota udzielonej dotacji wynosi 54 938 zł., wkład 

własny 9 695zł.  

Zakład Gospodarki Komunalnej „Groneko” s.c. zgodnie z Umową z dnia 17 czerwca 2016 

roku ma wykonać przedmiot zamówienia tj., Demontaż, odbiór, transport i utylizacja 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin do 31 października 2016 r. 

16. Przeprowadzono następujące postępowania przetargowe: 

• W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę  na przebudowę drogi 

gminnej Gutarzewo-Podsmardzewo-Smardzewo.  

Wykonawcą jest firma Z.U.H. Koptrans Witold Piętka z Ciechanowa. W dniu 24 sierpnia 

podpisaliśmy umowę z wykonawcą. Przebudowa będzie polegać na wykonaniu nawierzchni 

asfaltowej w następujących terminach: 

- na drodze w Smardzewie ( tj. od drogi powiatowej w Smardzewie do granicy z Gminą 

Baboszewo) na odcinku o długości 1460 mb. i szerokości 4,5 m do dnia 31 października 2016 

roku. 
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- na drodze Gutarzewo –Podsmardzewo na odcinku o długości 800 mb. i szerokości 4,5m.na 

w terminie do dnia 30 września 2017 roku. 

 

Koszt realizacji zadania stanowi kwota  521 026,14 zł. 

Powyższa inwestycja będzie dofinansowana w ramach  Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Województwa  Mazowieckiego w wysokości  331 528,93 zł. 

W drodze rozeznania cenowego wyłoniono Inspektora Nadzoru dla inwestycji –Pana 

Bogusława Piątkiewicza. 

• W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono również wykonawcę na przebudowę drogi 

gminnej Rzy -  Kuchary Królewskie – Kondrajec. 

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki,                

z którym podpisaliśmy umowę w dniu 24 sierpnia 2016 roku. Przebudowa będzie polegać na 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową cementową na odcinku o długości              

2 800 mb. i szerokości 4,5 m. Termin realizacji do dnia 31października 2016 roku. Koszt 

realizacji zadania stanowi kwota  577 214,40 zł. 

W drodze rozeznania cenowego wyłoniono inspektora nadzoru Pana Ryszarda Radeckiego. 

• W wyniku rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę  budowy sieci wodociągowej                

w Kondrajcu. Zadanie realizuje Zakład Usług Wodnych w Mławie za kwotę 65 265,95 zł. 

Termin wykonania do 31 sierpnia 2016 roku. Nadzór nad inwestycją sprawuje Pan Marek 

Pietrzak. 

17. Zlecono opracowanie następujących dokumentów: 

• Dokumentacja projektowa  dotycząca ronda w Sochocinie wraz z chodnikiem do drogi 

powiatowej Kolonia Sochocin- Smardzewo.  

• Dokumentacja projektowa dotycząca wykonania brakującego utwardzenia drogi gminnej              

w Niewikli. 

• Dokumentacja dotycząca zatok przystankowych na drodze krajowej w Bielach,  Ciemniewie 

i Wycinkach. 
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Ponadto zlecono wykonanie: 

• Projektu sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap II b i III. 

• Projektu sieci wodociągowej w Budach Gutarzewskich, Jędrzejewie, Kondrajcu, Kucharach 

Żydowskich, Rzach, Ślepowronach,  

18. W ramach utrzymania dróg gminnych   wykonywane  były następujące prace: 

• wykaszanie rowów i poboczy dróg gminnych – Ciemniewo, Idzikowice Kępa, Kuchary 

Żydowskie, Milewo, Niewikla, Smardzewo, Ślepowrony; 

• częściowa naprawa nawierzchni dróg gminnych po ulewnych opadach deszczu w dniu               

26 czerwca 2016 roku w miejscowościach: Jędrzejewo, Kępa, Podsmardzewo, Pruszkowo, 

Sochocin ul. Akacjowa, ul. Płońska w kierunku starego mostu, ul. Nadrzeczna; 

• uzupełnienie i naprawa wyrw powstałych w drogach gminnych po ulewnych opadach 

deszczu w miejscowościach: Drożdżyn, Smardzewo, Żelechy; 

• oczyszczenie studzienek deszczowych po ulewnych opadach ul. Sucharskiego; 

• wycięcie gałęzi z ich wywiezieniem w drodze gminnej w Ciemniewo Budy; 

• wykonano prace związane z wyrównywaniem nawierzchni dróg gminnych – Budy 

Gutarzewskie, Kondrajec, Kuchary Królewskie, Milewo, Niewikla, Podsmardzewo, 

Pruszkowo, Smardzewo, Sochocin,  Ślepowrony, Żelechy; 

• wykonano prace związane cząstkowym remontem nawierzchni bitumicznej w Niewikli, 

Smardzewie, Koliszewie i Sochocinie. 

19. W ramach funduszu sołeckiego wykonano następujące prace: 

• remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Niewikla   

• zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej do Idzikowic      

20. Prace związane ze zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin”. 

• W dniu 21 lipca 2016 roku Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały   

Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia 
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zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sochocin. Rozstrzygnięcie Wojewody zostało przekazane Panu urbaniście w celu dokonania 

zmian w studium. (szczegółowych wyjaśnień udzieli Pan urbanista – jeżeli jest taka potrzeba). 

• Przygotowano ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

niezbędną do prowadzenia dalszych prac urbanistycznych.  

W dniu 23 sierpnia 2016 roku ocena aktualności Studium i Miejscowego Planu została 

przedstawiona i pozytywnie zaakceptowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno – 

Architektoniczna w Płońsku, projekt uchwały w powyższej sprawie został przygotowany na 

dzisiejszą Sesje Rady. 

• Zostały zakończone prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sochocin dla terenów położonych w miejscowości Kępa, projekt 

uchwały w powyższej sprawie został przygotowany na dzisiejszą Sesję Rady.  

21.   W zakresie działań promocyjnych  zorganizowaliśmy: 

• 16 lipca  -  X dni Sochocina  z gwiazdą  wieczoru Piękni i Młodzi oraz naszymi lokalnymi  

gwiazdami:  James  B. and  friends, orkiestrą dętą,  zespołem  after shock,  kapelą folkową 

oraz kabaretem  animagia  działającymi przy Gminnym Ośrodku Kultury.  

X dni Sochocina to impreza masowa, którą mogliśmy zorganizować w tym wydaniu dzięki 

przychylności wielu osób, a szczególnie dzięki sponsorom, od których uzyskaliśmy  21 450 

zł. 

Koszt imprezy  poniesiony przez Urząd Gminy stanowi kwota 38 331 zł. 

- 21 450 zł sponsorzy = 16 881 zł. 

W dniu dzisiejszym składam podziękowanie wszystkim sponsorom X dni Sochocina. 

Dziękuję organizatorom:  pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury na czele z Dyrektorem 

Panem Kryspinem Kadejem i pracownikom Urzędu Gminy. 

• W dniu 14 sierpnia obchodziliśmy uroczystości upamiętniające bohaterów Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku.  
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• Zakończenie lata na sportowo odbyło się w sobotę 27 sierpnia ( odbył się turniej piłki nożnej 

o Puchar Wójta Gminy Sochocin, zawody kolarskie Legia MTB Maraton 2016 i dyskoteka).  

 

 

Panie Przewodniczący, 

Wysoka Rado, 

 W informacji międzysesyjnej przedstawiłem tylko  najważniejsze  działania. W codziennej 

pracy  w Urzędzie  Gminy wykonywanych jest wiele ważnych zadań i czynności  w celu 

sprawnej obsługi mieszkańców i wszystkich klientów. 

      Dziękuję za uwagę” 

 

Opracowanie: Elżbieta Krauze -  na podstawie informacji Kierowników komórek organizacyjnych 

Urzędu Gminy Sochocin wg. stanu na dzień 23 sierpnia  2016 roku. 

 

Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 6 „Informacja               

o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.”. Poprosił o zabranie głosu 

Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin. 

Wystąpienie 

Wójta Gminy Sochocin 

na Sesji Rady Gminy 

w dniu 30 sierpnia 2016 roku 

 

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu, informacja o kształtowaniu się  

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu  wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku 
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„Panie Przewodniczący ! 

Panie, Panowie Radni ! 

Szanowni Państwo ! 

W materiałach ma dzisiejszą Sesję zawarte są następujące dokumenty dotyczące wykonania 

budżetu za I półrocze 2016 roku: 

• informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,  

• informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, 

•  informacja  o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. 

Stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych komplet materiałów dotyczących 

przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku został przekazany 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

Pozwolą Państwo, że  przedstawię najistotniejsze dane obrazujące poziom wykonania budżetu 

gminy w pierwszej połowie bieżącego roku. 

I. Dochody budżetu gminy wykonane zostały w kwocie 10 974 663 zł., co stanowi 54, 11%  

w stosunku do planu po zmianach. 

Wpływy z tytułu dzierżaw oraz użytkowania  wieczystego gruntów stanowiących  mienie 

gminne zrealizowane zostały w kwocie 6 675, 45 zł. 

• dochody własne wykonano w wysokości 3 517 290 zł., co stanowi 51,5% wykonania           

w stosunku do planu, 

• dochody z tytułu subwencji ogólnej wykonano w wysokości - 4 344 254 zł., co stanowi 57% 

wykonania w stosunku do planu, 

• dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wykonano w wysokości 3 113 119 zł., 

co stanowi 54% wykonania w stosunku do planu. 
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Wykres numer  I obrazuje  wykonanie dochodów w I półroczu  2016 roku  w najwyższym 

stopniu w  3 działach klasyfikacji budżetowej 

 

Z  wykresu wynika, że w najwyższym stopniu wykonano dochody: 

• w dziale 758 - różne rozliczenia ( którym zawarta jest subwencja ogólna oraz jej części            

( oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) – wykonano dochody w wysokości4 344 254 zł., 

co stanowi  57 % wykonania, 

• w dziale 852 - pomoc społeczna – wykonanie wynosi 2 667 223 zł.(51,27% wykonania)  

• w dziale 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od jednostek nie 

posiadających  osobowości prawnej – dochody wykonano w wysokości 2 978 390,11  zł., co 

stanowi 51,59 %wykonania, w tym : 

-  dochód z podatku od nieruchomości wykonano w wysokości 970 461zł. (54,25% 

wykonania ), 

- dochód z podatku rolnego   - 178 993zł. ( 55,58 % wykonania), 

- dochód z podatku leśnego – 69 512zł. (58,52% wykonania ), 

- dochód z podatku od środków transportowych –101 268 zł. (59,97% wykonania), 

Szanowni Państwo! 

II. Przystępuję do przedstawienia wykonania wydatków budżetu gminy. 
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W I półroczu bieżącego roku wydatki zostały wykonane w wysokości 

 9 875 253 zł., co stanowi 46,82 % w stosunku do planu po zmianach. Wydatki bieżące 

wykonano w wysokości 9 836 104 zł., (49,73% wykonania) natomiast wydatki majątkowe               

w wysokości 39 150 zł. ( 2,98 % wykonania). 

Wykres numer  II obrazuje  wykonanie największych wydatków w I półroczu  2016 roku             

w 3 działach klasyfikacji budżetowej 

 

Z wykresu wynika, że w pierwszej połowie bieżącego roku najwyższych wydatków dokonano 

w następujących działach: 

• Dział 801 - oświata i wychowanie - 3 690 533 zł.  ( 51,11 % wykonania), wydatki na 

oświatę zostały szczegółowo opisane w objaśnieniach do sprawozdania  z wykonania budżetu 

za I półrocze bieżącego roku. Wydatki związane z oświatą występują również w dziale 854 - 

edukacyjna opieka wychowawcza - w pierwszym półroczu wykonano je w kwocie 95 681 zł. 

• Dział 852 - pomoc społeczna - 2 951 750 zł. ( 51% wykonania), 

• Dział 750 - administracja publiczna  - 1 597 996 zł.(48,37 % wykonania). 

Są to wydatki   związane z : 

• wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wykonanie  26 775 zł. - 

53,84% w stosunku do planu), 
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• funkcjonowaniem organów gminy - diety radnych, zakup materiałów biurowych, 

prenumeraty ( wykonanie  40 439 zł. - 34% w stosunku do planu), 

• wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy nie ujętymi w innych działach 

klasyfikacji budżetowej w tym urzędu gminy ( wykonanie  1 515 163 zł. - 50,21% w stosunku 

do planu).  

Na wydatki bieżące  Urzędu Gminy składają się 

•wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 165 327  zł.  

Są to: 

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy - 829 003 zł. (  w tym: odprawa pośmiertna, 

ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe - 39 159 zł.);  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 127 754 zł., 

- wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych –30 606 zł. 

- składki na ubezpieczenia społeczne –157 914 zł. 

- składki na Fundusz pracy – 20 048 zł. 

Pozostałe wydatki bieżące  związane są z utrzymaniem budynków, ubezpieczeniem, opłatami 

za energię, gaz oraz inne media, związane z wypłatą prowizji sołtysom, utrzymaniem 

samochodu służbowego i stanowią kwotę 349 836 zł. 

Wydatki na promocję gminy wykonano w wysokości 12 318 zł. ( 13,39 % w stosunku do 

planu). Kwotę tę  wydatkowano na: 

• współorganizację  I Biegu Powstania  Styczniowego w Kucharach Żydowskich, 

• współorganizacja  uroczystości upamiętniającej uchwalenie konstytucji 3 maja, 

• imprezę turystyczną „marsz gwiaździsty organizowaną wspólnie z powiatem płońskim                 

i lokalną grupą działania, 

• organizację pikniku rodzinnego Aero 2016 w Milewie, 

• realizacja usługi bezpłatnego powiadamiania sms, 
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• zamieszczanie materiałów promocyjnych w  lokalnej prasie, 

• prezentacja gminy  w serwisie internetowym  www.polskaatrakcyjna.pl, 

• kupowaliśmy  również nagrody dla uczestników gminnych konkursów organizowanych               

w szkołach.  

III. Planowane w 2016 roku zadania inwestycyjne nie objęte  Wieloletnią Prognozą 

Finansową to: 

• rozbudowa sieci wodociągowej  w Kondrajcu – zadanie jest realizowane przez Zakład Usług 

Wodnych w Mławie, planowany koszt zadania  około 70 000 zł., 

• „modernizacja dróg gminnych: „Milewo-Smardzewo-Kępa” oraz  „Kuchary Żydowskie –

Jędrzejewo-Kuchary Królewskie”. Planowany koszt  zadania  - 763 830 zł.  Rozstrzygnięty 

został przetarg w wyniku którego wyłoniony został wykonawca. Jest nim  Przedsiębiorstwo 

Drogowe z Mińska Mazowieckiego. Inwestycja będzie realizowana w III kwartale bieżącego 

roku, 

•  przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 50 ( Płońsk – Ciechanów) z drogą powiatową 

(Joniec  Malużyn) i budowa ronda  a także ciągu pieszo – jezdnego. Aktualnie zlecono 

opracowanie projektu w tym zakresie. Koszt opracowania 49 200 zł., 

• asfaltowanie drogi  Wierzbówiec-Żelechy. Planowany koszt zadania 10 000 zł., 

• przejęcie sieci wodociągowej w Idzikowicach . Planowany koszt zadania  7 000 zł. 

IV. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej  przedstawia się następująco:   

• „budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi 

na terenie powiatu płońskiego”. Inwestycja będzie  finansowana w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Liderem projektu jest powiat płoński 

natomiast partnerami  miasta i gminy z terenu powiatu. W naszej gminie  systemy alarmowe 

będą umieszczone w 5 punktach na terenie gminy, na budynkach strażnic w Sochocinie, 

Kępie, Smardzewie, Idzikowicach i Ślepowronach. W powyższym zakresie będzie 

przeprowadzona  kampania informacyjna. System wczesnego ostrzegania będzie wdrożony 

do 31 maja 2017 roku. 
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• przedsięwzięcie „modernizacja dróg na terenie miejscowości  Sochocin”  Realizacja 

przedsięwzięcia uzależniona jest  od otrzymania  dofinansowania  ze środków unijnych, 

• przedsięwzięcie „budowa mostu Gutarzewo –Podsmardzewo” – została podpisana umowa  

w sprawie wykonania  dokumentacji projektowej, termin realizacji – 30 listopada bieżącego 

roku. 

V. Fundusz sołecki  w I połowie bieżącego roku wykonane zostały przedsięwzięcia w ramach 

funduszu sołeckiego w następujących miejscowościach: 

• Budy Gutarzewskie – żwirowanie drogi gminnej, 

• Ciemniewo- regulacja rowów na drodze gminnej, 

• Drożdżyn – remont drogi gminnej, 

• Idzikowice – zakup i montaż siłowni zewnętrznej, 

• Kołoząb -  zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, 

• Kondrajec – częściowy remont drogi gminnej, 

• Pruszkowo – remont drogi gminnej, 

• Sochocin-remont drogi gminnej ( ulica Akacjowa), 

• Wycinki – zakup wyposażenia placu zabaw. 

VI. Do najważniejszych zadań zleconych, które realizowaliśmy 

  w omawianym okresie należą: 

• zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego przez rolników oraz koszty 

obsługi zadania, 

• prowadzenie rejestru wyborców, 

• świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne , rentowe, zdrowotne. 

Na realizację zadań zleconych w I półroczu przeznaczyliśmy kwotę 2 693 034  zł., co stanowi 

51,33 % planowanych wydatków. 
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VII. Wykonanie planu finansowego  za I półrocze  2016 roku Gminnego Ośrodka Kultury 

przedstawia się następująco: 

• przychody  zrealizowano w wysokości 215 988 zł., co stanowi 56,07% wykonania               

w stosunku do planu, 

• koszty ogółem zrealizowano w wysokości 202 049 zł., co stanowi 53,17% wykonania                

w stosunku do planu. 

VIII. W Gminnej Bibliotece Publicznej plan finansowy  wykonano w sposób następujący: 

• przychody zrealizowano w wysokości 70 122zł., co stanowi 53,89% wykonania w stosunku 

do planu, 

• koszty ogółem zrealizowano w wysokości 63 793,91 zł., co stanowi 49,07% wykonania               

w stosunku do planu. 

IX. Wykonanie planu  rachunku dochodów własnych  prowadzonego przez Publiczny Zespół 

Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie za I półrocze 2016 roku przedstawia się 

następująco: 

dochody – wykonanie–48 507 zł. (40,42 % wykonania), 

wydatki -   wykonanie – 34 844zł. ( 29 % wykonania). 

X. Wieloletnia prognoza finansowa: 

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zachowana została korelacja wartości przyjętych                   

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin. Szczegółowa informacja                    

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin w formie 

tabelarycznej i opisowej znajduje się w materiałach na dzisiejszą sesję.  

XI. Podsumowując wykonanie budżetu za I półrocze należy stwierdzić, że:  

• wynik finansowy   za I półrocze 2016 roku - 1 099 409,69 zł.  

• przychody budżetu - 482 270, 43 zł., 

• rozchody budżetu   - 111 524 zł., 
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• stan zadłużenia  na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1 080 169 zł. ( kredyt - 437 500 zł., 

pożyczka - 642 669 zł.) 

• stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 149 944,76 zł., 

Skutki: 

• obniżenia górnych stawek podatków lokalnych zgodnie z podjętymi uchwałami Rady 

Gminy –189 461,96 zł. 

• zwolnień zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy –137 491,86 zł. 

• umorzenia zaległości podatkowych –699,50 zł. 

Łączne skutki z powyższych tytułów wynoszą 327 653,32 zł., co stanowi 1,61 % 

planowanych dochodów ogółem. 

                                                                Dziękuję za uwagę” 

 

Opracowanie: Elżbieta Krauze 

Sprawdzenie poprawności danych finansowych: Marzanna Kucharzak 

 

Ad –7 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 7 „Dyskusja”. 

Poinformował, że na sesji obecna jest Pani Anna Multan z Powiatowego Inspektoratu 

Weterynaryjnego, która przedstawi informacje dotyczące zagrożenia jaki niesie ze sobą ASF-

Afrykański Pomór Świń.  

Pani Anna Multan z Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego przedstawiła prezentację 

dotyczącą zagrożenia jaki niesie ze sobą ASF-Afrykański Pomór Świń. (Prezentacja stanowi 

załącznik do protokołu) 

Pani Jolanta Kochanowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że na 

ostatnim wspólnym posiedzeniu obu komisji zapoznano się szczegółowo z informacją                          

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku i nie wnosi się żadnych zastrzeżeń. 

Dodała, że jeżeli chodzi o wykonanie w paragrafie Rady Gminy (36%), to proponuje 
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przerzucenie tych środków na Ochotnicze Straże Pożarne. Wynika to z braków na tych 

paragrafach. Strażacy muszą się sami składać na zakup sprzętu.  

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy poinformowała, że w projekcie uchwały                    

w sprawie zmiany uchwały budżetowej zostały takie propozycje Radzie przedstawione. 

Zmniejszono wydatki na Rady Gmin w wysokości 8 000 złotych i zostały one przeniesione na 

Ochotnicze Straże Pożarne. 

Pan Andrzej Romatowski-Wójt Gminy dodał, że braki na paragrafach Ochotniczych Straży 

Pożarnych wyniknęły na skutek podniesienia ekwiwalentu za szkolenia do 8 złotych oraz za 

udział w akcji do 12 złotych. 

Pani Elżbieta Długołęcka- Sołtys wsi Milewo poinformowała, że kilkakrotnie zgłaszała              

w Urzędzie brak światła w nocy we wsi Milewo lecz nigdy nie otrzymała odpowiedzi. Jedyną 

informacją było, że lampy włączają się na czujkę. Światło się włączało jak było widno, po 

zmroku gasło czyli odwrotnie jak być powinno.  

Pani Sołtys dodała, że nie ma konkretnej informacji od pracownika. Pracownik zbywał cyt. 

„jak się dowie to on da znać”, a odpowiedzi nadal nie było. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do Państwa Sołtysów                     

o zgłaszanie niepalących się lamp do Pana Zbigniewa Grabowicza.  

Pani Elżbieta Długołęcka- Sołtys wsi Milewo poinformowała, że właśnie tę sprawę 

zgłaszała do Pana Zbigniewa Grabowicza, który miał być oburzony tym, że Pani Sołtys 

zgłasza brak światła. 

Pan Zbigniew Grabowicz- Podinspektor ds. infrastruktury drogowej                                         

i zagospodarowania przestrzennego poinformował, że owszem Pani Sołtys zgłaszała brak 

światła. Nigdy nie był oburzony. Jeżeli Pani Sołtys się tak poczuła to bardzo przeprasza. 

Dodał, że za każdym razem kiedy ktoś zgłasza brak światła lub jego awarię to wysyłany jest 

e-mail do ENERGI. Naprawa może być dnia następnego lub nawet do dwóch tygodni. Co do 

ustalenia włączania się lamp Pani Sołtys ma rację, ustalono po ostatniej sesji godziny z Panem 

Przewodniczącym kiedy mają się zapalać lampy. Zostało to zgłoszone na co Pan Grabowicz 

ma potwierdzenie.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że miał podobną sytuację w zimę, 

kiedy zgłaszał niepalące się lampy. Przez trzy tygodnie nie można było się doprosić od firmy 
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ENERGA naprawy awarii. Firma ta jest monopolistą na naszym terenie, która nie ma 

konkurencji. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z prośbą o doprecyzowanie czy chodzi też o te 

lampy, których nie ma a prosi się aby były, czy chodzi tylko o lampy, które już są, a się nie 

świecą. 

Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że chodzi o te lampy, które są a nie 

świecą. 

 

Ad –8 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                 

8 porządku obrad „Podjęcie uchwał”.  

1) Przedstawił pierwszy projekt w sprawie rozpatrzenia skargi w części dotyczącej 

działalności Kierownika Jednostki Organizacyjnej. Zwrócił się z prośbą do Pani Jolanty 

Kochanowskiej- Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały.  

Pani Jolanta Kochanowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła projekt 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Nie było pytań. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

2) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Pani Barbara Soćko- Ruszkowska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska                           

i Gospodarki Komunalnej przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Nie było uwag. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 
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Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

3) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin i aktualności miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Sochocin. 

Pan Zbigniew Grabowicz- Podinspektor ds. infrastruktury drogowej                                 

i zagospodarowania przestrzennego przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Pan Wacław Rutkowski- Radny zwrócił się z zapytaniem czy ten dokument w sprawie 

aktualności będzie przedstawiony Wojewodzie. 

Pan Zbigniew Grabowicz- Podinspektor ds. infrastruktury drogowej                                 

i zagospodarowania przestrzennego odpowiedział, że tak. Jest to niezbędny dokument, 

który będzie przedstawiony Wojewodzie. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że nie jest wyraźnie zaznaczone, że te 

obiekty zmiany studium zostały odrzucone i w ocenie, że stare studium nie pokrywa tych 

potrzeb mieszkańców oraz nie spełnia warunków. W zeszłym roku zostały przegłosowane 

Rzy, uchwała ta w ostatniej chwili została przedstawiona Radzie Gminy. Kępa wówczas 

ruszyła, a reszta została w tyle. W tej ocenie studium wyraźnie powinno być napisane, że 

mieszkańcy wymagają więcej. Nie można zrobić planu zagospodarowania bez zmiany 

studium.  

Pan Radny poinformował, że dopóki nie będzie zmiany studium, nie będzie zmiany planu 

zagospodarowania.  

Pani Emilia Dobrzyńska- Pomoc administracyjna poinformowała, że w odniesieniu do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rzy, nie 

przystępuje się dalej do opracowania projektu zmiany planu bo potrzebna jest zmiana 

studium. W tym momencie trzeba by było zrobić to dla pojedynczych działek. Jeśli zostanie 

zmienione studium to wtedy będzie można sukcesywnie przystępować do zmiany planu. 

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że Wojewoda zakwestionował plan. 

Pani Emilia Dobrzyńska- Pomoc administracyjna odpowiedziała, że teraz nie ma terenów 

dla których można by było zrealizować miejscowy plan.  W odniesieniu do zmiany planu               
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w miejscowości Kępa, to ta zmiana jest opracowana na podstawie starego studium z 2007 

roku, dlatego to można było zrealizować, a dla miejscowości Rzy nie będzie można tego 

zrealizować. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem czy zmiana tego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kępa nie wpłynie na oceny i analizy, które 

trzeba ponownie zrobić do tego planu, który został zakwestionowany przez Wojewodę. Jest 

dość szczegółowo opisane czego w planie jest za dużo, a w Kępie jest to około 10 ha. Czy 

Wojewoda nie zakwestionuje tych terenów do analizy i nie wpłynie to na nowo 

opracowywane studium. 

Pan Stanisław Korpanty-Urbanista wyjaśnił, że nie będzie wpływać to na zmiany, gdyż jest 

zgodne ze studium z 2007 roku, którego nikt nie zakwestionuje. 

Pani Emilia Dobrzyńska- Pomoc administracyjna dodała, że nie będzie miało to wpływu 

negatywnego na analizy, gdyż powierzchnia starego studium jest taka sama jak powierzchnia 

nowego studium. Zmiana planu dla miejscowości Kępa bazuje na miejscach noclegowych.             

W starym miejscowym planie były zapisy było ograniczenie dla miejsc noclegowych. Chodzi 

tu o rozbudowę bazy noclegowej z 98 miejsc do 200.  

Pan Wacław Rutkowski- Radny poinformował, że w aktualności studium nie ma informacji 

dotyczącej, kto ją opracował i kto wchodził w skład Gminnej Komisji Architektoniczno-

Urbanistycznej. 

Pan Zbigniew Grabowicz- Podinspektor ds. infrastruktury drogowej                                   

i zagospodarowania przestrzennego odpowiedział, że wszystkie procedury są zachowane            

i aktualność studium jest wykonana zgodnie z przepisami. Wczoraj otrzymano protokół, gdzie 

aktualność została zaakceptowana pozytywnie. Gminna Komisja Architektoniczno-

Urbanistyczna znajduje się przy Urzędzie Gminy w Płońsku.  

Radni zwrócili się z prośbą o podanie imion i nazwisk osób wchodzących w skład Komisji 

Architektoniczno-Urbanistycznej. Pan Zbigniew Grabowicz Podinspektor ds. infrastruktury 

drogowej i zagospodarowania przestrzennego zobowiązał się dostarczyć ww. informacje. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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4) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego Gminy Sochocin dla terenu położonego we wsi Kępa. 

Pan Zbigniew Grabowicz- Podinspektor ds. infrastruktury drogowej                                 

i zagospodarowania przestrzennego przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 12,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 3. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

5) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 

budżetowym 2016. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz                    

z uzasadnieniem. Przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 

kredytu jest konsekwencją planowanego deficytu budżetu gminy na 2016 rok.   

W uchwale budżetowej na 2016 rok na realizację zadania inwestycyjnego                                  

pn.: ‘Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo–Smardzewo-Kępa                     

i Kuchary Żydowskie- Jędrzejewo- Kuchary Królewskie”  zaplanowano wydatki w kwocie  

719 830 zł. w tym: środki własne gminy 167 451,00 zł., w tym kredyt 552 379,00 zł. 

Okres kredytowania ustala się na 2016 rok, okres spłaty kredytu na lata 2017-2020, okres 

obsługi długu na lata 2016-2020. Oprocentowanie kredytu przyjęto według stawki WIBOR 

3M oraz średniej marży banków. Koszt obsługi kredytu planuje się w wysokości 60 000 

złotych. Zobowiązania wynikające z przedmiotowego kredytu zostały ujęte w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Sochocin. Źródłem pokrycia zaciągniętego zobowiązania będą 

wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2017 – 2020. 

Do projektu uchwały został przedstawiony załącznik PRZEPYŁWY ŚRODKÓW BUDŻETU 

GMINY W LATACH 2016-2020  z wyszczególnieniem wysokości kredytu i odsetek. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem, czy ten kredyt będzie brany na tę 

drogę, na którą jest już podpisana umowa i wygrany przetarg. 
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Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak. Jednakże jak Pan 

Wójt już informował, planuje się też wykorzystać pozostałe oszczędności po przetargowe            

w kwocie ponad 50 000 złotych. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem, czy na drogę relacji Smardzewo- 

Podsmardzewo- Gutarzewo są już zabezpieczone środki w budżecie gminy z dofinansowania 

i wpływów z poprzedniej sesji, które były przenoszone. 

Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ta inwestycja będzie              

w 100% realizowana z dofinansowania oraz środków własnych bez kredytu. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

 

6) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie programu gospodarczego Gminy Sochocin. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie 

programu gospodarczego Gminy Sochocin pozwoli na sporządzenie montażu finansowego            

i wnioskowanie dofinansowania przez Powiat Płoński w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Regionalny Instytut Terytorialny). 

Wstępne szacowane koszty realizacji przedsięwzięcia wynoszą 2 130 000 złotych. Obecnie 

sporządzane są projekty budowlane i szacowana jest wartość kosztorysowa przedsięwzięcia. 

Ostateczne wyznaczenie kwoty pomocy finansowej zostanie ustalone zgodnie z podjętymi 

uchwałami Rady Gminy, w miarę posiadanych i zarezerwowanych środków w budżecie 

gminy.    

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 10,  Radnych, „przeciw” – 3,  „wstrzymał się od głosu” – 2. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów.  
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7) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Płońskiego. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy poinformowała, że przedmiotowy projekt 

uchwały jest konsekwencją podjęcia przez Radę poprzedniej uchwały w sprawie programu 

gospodarczego Gminy Sochocin. Jest to pomoc na przebudowę drogi powiatowej Nr 30, 34 

Szymaki- Smardzewo- Kolonia Sochocin. Zostało pierwotnie zaplanowane 50 000 złotych,             

w tej chwili kwota ta została zmniejszona do 31 372 złotych.  Szczegóły udzielenia pomocy 

będą w umowie. 

Pan Krzysztof Rachuba- Radny zwrócił się z zapytaniem, czy jeżeli teraz zostanie 

przegłosowany projekt uchwały to będzie skutkowało tym, że w następnych latach będzie 

kolejne dofinansowanie na te drogi. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy odpowiedziała, że poprzednia uchwała              

w sprawie programu gospodarczego jest uchwałą intencyjną, natomiast w każdym roku 

budżetowym  po zaplanowaniu środków Rada Gminy musi podjąć uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy. Będą to odrębne uchwały tak jak na 2016 rok. Na każdy rok trzeba będzie 

podjąć odrębną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego.  

Następnie Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy podała przewidywane kwoty 

szacunkowe na następne lata: 

- 2017 rok: 257 000 złotych, 

- 2018 rok: 250 000 złotych. 

W każdym roku budżetowym (2017 i 2018) Państwo Radni będą musieli podejmować 

uchwałę o udzieleniu pomocy (konkretnej wartości kwotowej). 

Pan Krzysztof Rachuba- Radny zwrócił się z zapytaniem dlaczego pod uwagę brana jest 

droga w Szymakach, a nie inna. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że droga w Szymakach realizowana 

jest w Regionalnym Instytucie Terytorialnym. W obecnym rozdaniu środków brane są pod 

uwagę tyko te drogi powiatowe, które mają dostęp do dróg krajowych. Aby Powiat mógł 
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startować i składać wnioski o budowę i modernizację tej drogi musi właśnie działać poprzez 

RIT. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny  poinformował, że w projekcie uchwały znajduje się zapis 

„udzielenie w formie dotacji celowej”. Zwrócił się z zapytaniem, czy znany jest cel na jaki 

Powiat przeznaczy środki (dokumentacja, projekt). 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że w tym roku są sporządzane 

projekty budowlane i wartości kosztorysowe. Ta droga powiatowa w dużej części przebiega 

przez Gminę Sochocin. Od szkoły w Smardzewie do Kolonii Sochocin. Zostaną wykonane 

również chodniki oraz jedna nakładka asfaltowa. 

Pani Marianna Chybała- Radna Powiatu Płońskiego poinformowała, że jest to duże 

szczęście, że ta droga zakwalifikowała się do RIT-u. Przy współudziale środków 

powiatowych i gminnych będzie możliwość zmodernizowania drogi. Budżet powiatu wynosił 

zaledwie 30 000 000 złotych. Przy tych środkach występuje małe prawdopodobieństwo 

remontów dróg powiatowych. 

Pan Wiesław Drogosz- Sołtys wsi Wierzbówiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

przepustów. Pan Sołtys otrzymał pismo informujące o sumie 8 przepustów na drodze od 

Smardzewa do Kolonii Sochocin, prosi o informację w tej sprawie. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poinformował, że wszelka 

dokumentacja i projekty są dostępne do wglądu. Dodatkowo planuje się spotkanie z Radnymi 

Powiatu w celu uzyskania większej ilości informacji. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że postara się zorganizować 

spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego, którzy zajmują się budową dróg oraz 

z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Smardzewie w Strażnicy we wrześniu. 

Pan Krzysztof Dzięgielewski- Radny  odniósł się do wypowiedzi Pani Marianny Chybały - 

Radnej Powiatu Płońskiego. Zwrócił uwagę na słowa cyt. „szczęście nas spotkało” w związku 

z modernizacją drogi powiatowej. Wcześniej Radna dziwiła się, że w gminie nie ma 

wodociągów. Dopiero niedawno zaczęto budować chodniki, żwirować drogi. Radny nie dziwi 

się, że wiele osób podchodzi sceptycznie do modernizacji drogi powiatowej, gdyż realia 

dotyczące infrastruktury w gminie są o wiele gorsze. 570 000 złotych to jest około                   

2 kilometrów wyasfaltowanej drogi z podbudową betonową. Gdyby tę kwotę przerzucić na 
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drogę w Sochocinie albo na kilka wiosek, to byłoby kilka odcinków porządnej drogi gminnej, 

a nie modernizować jeden odcinek na którym jest już asfalt. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 8,  Radnych, „przeciw” – 4,  „wstrzymał się od głosu” – 3. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta większością głosów. 

8) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Sochocin. Zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o uzasadnienie projektów uchwał w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sochocin oraz projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 rok. 

Pani Marzanna Kucharzak- Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wraz                          

z uzasadnieniem. W przedstawionych projektach uchwał dokonano następujących zmian 

wykazanych w objaśnieniach przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin stanowiących integralną część projektu uchwały. 

Nie było uwag. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

9) Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2016 

rok. 

Wyniki głosowania: 

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

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad –9 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 9 „Interpelacje 

Radnych w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.” 

 

Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z prośbą o zorganizowanie spotkania                       

z przedstawicielami Starostwa oraz dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie drogi 

w Gromadzynie. Jest to również droga powiatowa w kiepskim stanie. Należałoby podwyższyć 

ją poprzez nawiezienie żwiru. Kolejną kwestią jest droga w Żelechach, której stan również 

wymaga poprawy, a w szczególności przez to, że jeździ nią autobus szkolny. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że w ubiegłym roku droga                      

w Żelechach została poprawiona. W całej gminie jest wiele dróg, które wymagają 

modernizacji. Jednakże zostanie zorganizowane spotkanie. 

Pan Stanisław Woźniak- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym utylizacji azbestu. 

Firma nie odbiera azbestu z terenu Idzikowic. 

Pan Dariusz Wiśniewski- Inspektor ds. inwestycji  i pozyskiwana zewnętrznych środków 

finansowych poinformował, że firma Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”              

z Lubania odbiera z terenu Gminy Sochocin odpady zwierające azbest. Z mieszkańcami, 

którzy są objęci zadaniem pod nazwą „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy w 2016 roku – etap I ” wyżej wymieniona firma 

kontaktuje się indywidualnie. Zgodnie z umową firma ma termin do końca października 2016 

roku. Gmina płaci za wykonanie umowy.  

Zwrócił się z prośbą o bieżące informowanie o problemach z firmą dotyczącymi zdejmowania 

i utylizacji azbestu. 
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Ad –10 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 10 „Wolne 

wnioski i zapytania.” 

Pan Przemysław Lach- Prezes Centralnego Towarzystwa Handlowego poinformował, że 

z powodu fuzji w bankach, firma jako wnioskodawca nie otrzymała jeszcze kredytu, co 

uniemożliwiło szybsze zakończenie inwestycji elektrowni wodnej w Gutarzewie. Na dzień 

dzisiejszy trwają próbne prace turbin. W związku z tym nie jest możliwe aby udostępnić 

kładkę, która znajduje się blisko automatyki przed zakończeniem tych prac, ze względu na 

bezpieczeństwo. Zwrócił się z prośbą o cierpliwość i zapewnił, że kładka będzie dostępna 

jeszcze w tym sezonie.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem, czy planowany jest zakup 

nowego/młodszego modelu autobusu szkolnego oraz czy ewentualnie będą prowadzone takie 

działania. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że nie jest planowany zakup 

nowego autobusu szkolnego.  

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że obecnie nie patrzy się na drogi gminne 

„globalnie”, a wszystkie prowadzą do Smardzewa. Pieniądze jakie przeznaczy się dla 

Starostwa Powiatowego, mogą spowodować, że pozostała część gminy nie będzie miała 

modernizowanych dróg ze względu na brak środków. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poinformował, że droga                        

w Smardzewie, która ma być zmodernizowana przy współudziale ze Starostwem 

Powiatowym była remontowana na początku poprzedniej kadencji. Pan Przewodniczący 

zabiegał o modernizację tej drogi i ona była przygotowana pod asfalt. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że w wyniku przetargów będzie 

asfaltowanych 1,46 kilometra drogi od Sarbiewa do Smardzewa. W przyszłym roku zostanie 

asfaltowana droga: Malużyn do mostu o długości 800 metrów. Dodatkowo z funduszu 

sołeckiego oraz kredytu będzie asfaltowana droga od Rzów przez Kuchary Królewskie do 

Kondrajca o długości 2,8 kilometra plus 800 metrów z Kuchar Żydowskich do Jędrzejewa. W 

ubiegłym roku wyasfaltowano ulicę Nadrzeczną, w tym roku ma jeszcze zostać wyłożony 

„dywanik asfaltowy” na ulicy Żeromskiego od strażnicy do SKR-u. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że w Gminie Sochocin wiele dróg ma 

nieuregulowany stan prawny lub znajdują się w gruntach prywatnych. 
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Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że droga od Jędrzejewa do 

Kondrajca o długości 1,2 kilometra według planów ma 3,5 metra. Mieszkańcy oświadczeniem 

pooddawali część swoich prywatnych gruntów pod drogę właściwą. W tym momencie należy 

wykonać projekty geodezyjne i sformalizować własność. Cała procedura może potrwać nawet 

do roku czasu. Nie jest tak, że cała dokumentacja zostanie wykonana w miesiąc. Pan Wójt 

podkreślił, że mija II rok kadencji, a wyasfaltowane będzie około 6  kilometrów drogi. 

Pan Dariusz Kujawski-Radny poinformował, że dostał sygnał od mieszkańców innych wsi, 

że w podczas trwania imprezy w hotelu w Kępie w dniu 27 sierpnia drogi w Smardzewie 

zostały zablokowane. Zwrócił się z zapytaniem czy gmina brała w tym udział i na jakiej 

podstawie prawnej, czy jednostki OSP były w to zaangażowane oraz czy były z tego powodu 

gratyfikacje. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że właścicielem tej drogi jest Powiat 

i wszystko było załatwiane z Powiatowym Zarządem Dróg. Pan Wójt nie miał żadnej wiedzy 

na ten temat. Była to impreza masowa przy współudziale straży i policji. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady poinformował, że gratyfikacje były dla 

OSP. Dodatkowo Straż nie musiała wykorzystywać własnego sprzętu, ani wykładać własnych 

środków. Wszystko zostało poczynione ze względu na bezpieczeństwo ludzi. 

Pan Dariusz Kujawski-Radny zwrócił się z zapytaniem w jakiej formie została udzielona 

gratyfikacja. Czy był to przelew na konto straży  lub inną drogą zostały przekazane środki 

pieniężne.  

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady odpowiedział, że ma być przelana 

określona kwota w formie darowizny na konto straży. 

Pan Dariusz Kujawski-Radny zwrócił się z prośbą do Pani Marianny Chybały- Radnej 

Powiatu Płońskiego czy można uzyskać informację z Powiatowego Zarządu Dróg na temat 

zamknięcia drogi Smardzewo- Kępa w celu wyjaśnienia.  

Pani Marianna Chybała- Radna Powiatu Płońskiego  odpowiedziała, że uzyska stosowane 

informacje na ten temat.  

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady dodał, że w imprezie uczestniczyły 

ważne osobistości- posłowie, senatorowie, wice-premier oraz mieszkańcy wsi. Było dużo 

atrakcji dla wszystkich. 

Pan Wojciech Nowakowski- Sołtys wsi Baraki poinformował, że ubiegłoroczny fundusz 

sołecki przeznaczony był na remont drogi gminnej, dokładniej na usunięcie drzew. Była 
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delegacja z Urzędu Gminy Sochocin oglądająca drzewa przeznaczone do wycinki. Niestety 

nie zostało wydane pozwolenie. W roku obecnym fundusz sołecki został przeznaczony na tą 

samą drogę, gdzie podkreślono usunięcie również drzew, a nie wprowadzanie zatok. Budowa 

zatok spowoduje ogromne utrudnienia dla samochodów osobowych oraz maszyn rolniczych 

np. kombajnów.  

Pan Sołtys został poinformowany pismem, że drzewa nie mogą być usunięte ze względu na 

znajdujące się tam „pachnice”. Pan Sołtys uzyskał informację od Prezesa Gminnego Zakładu 

Komunalnego, że droga będzie poprawiona dopiero po usunięciu drzew, na które nie ma 

pozwolenia.   

Na spotkaniu u Pana Wójta wraz z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej Pan Sołtys uzyskał informację, że zostanie zorganizowane spotkanie                         

z pracownikami i poruszy się temat wycinki tych drzew. Następnie Pan Sołtys zwrócił się              

z zapytaniem czy ktoś z Urzędu Gminy zwrócił się z zapytaniem do Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącym uzyskania pozwolenia na wycinkę tych drzew.  

Pan Sołtys zwrócił się również z zapytaniem do Pana Przewodniczącego Stanisława 

Kwiatkowskiego czy pobocza będą zbierane. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że rozmawiał             

z Panem Marcinem Piechockim dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg i uzyskał informację, 

że pobocza będą zbierane.  

Pan Wojciech Nowakowski- Sołtys wsi Baraki dodał, że na drogę powiatową zabrał ze sobą 

Pana Leonarda Milewskiego –Radnego Powiatu Płońskiego aby pokazać jaki jest jej stan. 

Dodatkowo opady deszczu powodują ogromne utrudnienia w poruszaniu się do tej drodze          

(w miejscowości Baraki).  

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że jest to droga 

powiatowa i gmina nie jest właściwym organem do podejmowania działań w jej obrębie. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że jest po rozmowach z Panem 

Marcinem Piechockim- Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg. Czyszczenie i zbieranie 

poboczy będzie sukcesywnie wykonywane. Potrzeba tylko transportu do przewożenia 

zebranej ziemi. 

Pan Krzysztof Rachuba- Radny poinformował, że Pan Marcin Piechocki mówił, że 

potrzeba miejsca składowania ziemi, a nie transportu. 
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Pan Wojciech Nowakowski- Sołtys wsi Baraki zwrócił się z prośbą do władz gminy                    

o wspomożenie działań w celu poprawy stanu  jakości drogi gminnej w Barakach. 

Pani Barbara Soćko- Ruszkowska- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Komunalnej poinformowała, że w poprzednich latach były składane wnioski   

o wydanie pozwolenia na usunięcie tych drzew. Niestety po przeprowadzeniu wizji przez 

Starostwo Powiatowe uzyskano decyzję odmowną. Usuwanie drzew przy drogach gminnych    

i powiatowych następuje po uzgodnieniu zezwolenia z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska. Można ponownie spróbować wystąpić z wnioskiem o pozwolenie.  

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że postara się porozmawiać z Panią 

Starostą w sprawie usunięcia tych drzew (brzozy i wierzby). 

Pani Marianna Chojnacka- Sołtys wsi Koliszewo poinformowała, że sytuacja w Koliszewie 

jest podobna. Drzewa znajdują się w pasie drogowym.  Od trzech lat przeznacza się Fundusz 

Sołecki na tę drogę i nie są podejmowane żadne działania. Pani Sołtys uważa, że w tym roku 

mieszkańcy nie przeznaczą środków z Funduszu na drogi gminne, a fundusz z tego roku nie 

został jeszcze wykorzystany. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy stwierdził, że był obecny na zebraniu sołeckim                   

w Koliszewie i zostało ustalone, że drogę zacznie się robić od drugiej strony, a dokładniej od 

figurki. Ustalenia na zebraniu sołeckim powinny być respektowane, a nie zmieniane. 

Mieszkańcy specjalnie powycinali drzewa aby była możliwość zrobienia drogi.  Gdyby 

zaczęto prace od drugiej strony drogi to byłoby już kawałek zrobione, a tak zmiana Pani 

Sołtys we wniosku spowodowało wstrzymanie prac. Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Pani 

Sołtys Marianny Chojnackiej o zorganizowanie zebrania sołeckiego i zmienienie strony 

wykonania drogi tak jak było założone na początku.  

Pani Marianna Chybała- Radna Powiatu Płońskiego poinformowała, że zwróciła się                 

z pismem dotyczącym wyrównania poboczy  do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. 

Jednakże ostatnie ulewy spowodowały, że prace były skierowane na usuwaniu jej skutków.  

Pan Wincenty Stańczak-Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na wcześniejszej 

sesji były wyświetlane mapy, na których znajduje się dużo błędów m.in. Smardzewo znajduje 

się na Wierzbówcu. Nie jest to poprawna dokumentacja nawet do pracy dla urzędników. 

Zwrócił się z propozycją o wydanie mapek na płytach CD dla Sołtysów, którzy zweryfikowali 

by poprawność granic sołectw.  

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista poinformował, że podjęta uchwała Rady Gminy               

Nr XIV/125/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin” została 

zakwestionowana przez Wojewodę, który stwierdził jej nieważność, co oznacza, że Gmina 

Sochocin ciągle nie ma nowego studium. Powodem unieważnienia było między innymi 

nieodpowiednie sporządzenie analizy bilansu terenów projektowanych, czyli udowodnienie, 

że gminę stać na takie tereny i są potrzebne. Kolejną przyczyną jest to, że opracowanie 

bilansu i analiz wymaga wyłożenia do publicznego wglądu, a zostało to dodane do 

dokumentacji już po wyłożeniu. Trzecim błędem jest lokalizacja urządzeń bazujących na 

odnawialnych źródłach energii, których na rysunku nie było, a  w tekście wymienione są we 

wsi Żelechy.  

Po wstępnych rozmowach z Komisją Rady Gminy oraz Panem Wójtem ustalono, że należy 

przede wszystkim wykonać w sposób szczegółowy analizę i bilans terenu. Trzeba będzie 

część terenów nie uwzględnić tak, aby bilans zgadzał się z rysunkiem, który zostanie 

przedstawiony Wojewodzie do sprawdzenia.  

Obecnie trwają rozmowy organizacyjne jak rozpocząć prace korekcyjne terenów. Termin się 

wydłuży biorąc pod uwagę, że samo wyłożenie trwa 30 dni. W przyszłym roku powinno się 

ukończyć całą procedurę. W bilansie należy wykazać tereny zabudowane, luki w zabudowie, 

tereny, które są już przeznaczone w miejscowych planach i dopiero wtedy jeżeli brakuje 

określonych terenów to się je dokłada.  

Chodzi tu o kontynuowanie naturalnego rozwoju gminy poprzez przekształcanie terenów 

spełniających określone warunki (posiadające gaz, wodę, prąd), a nie jak było we wnioskach 

mnóstwo gruntów w szczerym polu w oderwaniu od wszystkiego. „Trudno będzie 

udowodnić, że to co już ma gmina w zasobach budowlanych jest jeszcze za mało”. 

Pan Krzysztof Rachuba- Radny zwrócił się z zapytaniem czy podczas imprezy firmowej              

w hotelu Bonifacio pracowali robotnicy gospodarczy z Urzędu Gminy. Z usłyszanych 

informacji wynika, że pracowników dowoził Pan Przewodniczący. 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że nie jest to prawdą. 

Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady również odpowiedział, że nie jest to 

prawdą. 

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że w miejscowości 

Wierzbówiec w stronę Żelech jest problem z przejazdem z powodu leżących krzaków, które 

sięgają do połowy drogi. Ciężko jest przejechać zarówno dużym maszynom rolniczym jak               

i samochodom osobowym. Radny zwrócił się z prośbą o zrobienie porządku na drodze. 

Dodatkowo podziękował za dożwirowanie drogi w Milewie jednocześnie zaznaczając, że 
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drogi w gminie są nieoznakowane i nie posiadają numerów. Ciężko stwierdzić, czy jest to 

droga gminna czy powiatowa czy prywatna. 

Pan Andrzej Romatowski-Wójt Gminy odpowiedział, że w celu oznakowania dróg została 

powołana Komisja Inwentaryzacyjna, której zadaniem będzie zweryfikowanie wszystkich 

dróg gminnych. Poprzez brak komunalizacji dróg m.in. na osiedlu został odrzucony przez 

Marszałka wniosek o dofinansowanie asfaltowania dróg. Podziękował również za informację 

dotyczącą zakrzaczenia drogi. Wcześniej Pan Wójt już otrzymał taką informację od Pana 

Sołtysa. Na terenie gminy występuje dużo zakrzaczeń. Na bieżąco są one usuwane według 

zgłoszonej kolejności. 

Pan Wójt poinformował również, że współdziała z Powiatowym Zarządem Dróg. Pan 

Piechocki daje grys lub zasypuje dziury na drogach gminnych w zamian za oczyszczanie 

poboczy dróg powiatowych na terenie gminy przez robotników gospodarczych zatrudnionych 

w Urzędzie Gminy.  

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym 

dalszej perspektywy świetlicy w Milewie. Jakie będą dalsze losy projektu. Radnemu głównie 

chodzi o drogę przy bruku, czy są plany by ją poszerzyć. 

Pan Andrzej Romatowski-Wójt Gminy odpowiedział, że przyjmowanie wniosków na 

świetlice przewidywane jest na kwiecień przyszłego roku. W tym roku nie ma rozdania.  

 

Ad –11 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XVI Sesji Rady 

Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XVI Sesji Rady Gminy Sochocin.” 

 

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 
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