Protokół Nr XXIV/2017
z XXIV Sesji Rady Gminy Sochocin
z dnia 27 czerwca 2017 roku
odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury
pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego
- Przewodniczącego Rady Gminy

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00
Stan Radnych -15, obecnych – 15

Ad – 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XXIV
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.

Rafała Michniewicza- Dzielnicowy, przedstawiciel KPP Płońsk

Radnych Powiatu Płońskiego:
5.

Panią Mariannę Chybałę

6.

Pana Leonarda Milewskiego

oraz:
7.

Pana Mecenasa Jacka Nieściora z Kancelarii Radcy Prawnego
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Witam:
8.

Dyrektorów szkół

9.

Pana Grzegorza Lewańczuka – Prezesa Gminnego Zakładu Komunalnego
w Sochocinie

10.

Kierowników jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Sochocin

11.

Panią Elżbietę Krauze - Sekretarza Gminy

12.

Panią Marzannę Kucharzak - Skarbnika Gminy

Kierowników wraz z pracownikami wydziałów Urzędu Gminy Sochocin,
Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji.

13.

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 XXII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 31 marca
2017 roku.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin w dniu
23 maja 2017 roku.
5. Informacja Wójta o działaniach międzysesyjnych.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Sochocin.
7. Informacja o działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej – oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka
Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej.
8. Dyskusja.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sochocin wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 oraz zapoznanie się z informacją o stanie
mienia Gminy Sochocin:
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1) prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Sochocin za 2016 r. oraz informacją o stanie mienia;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta
Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok;
3) dyskusja;
4) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok:
1) zapoznanie Rady Gminy z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin
o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok i wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin;
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Sochocin za 2016 rok;
3) dyskusja;
4) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin;
2) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017rok;
3) w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Gminy Sochocin do realizacji projektu
partnerskiego pn. „ Lubię się uczyć”;
4) w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury;
5) w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz zmian w Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin oraz
miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin;
6) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sochocin;
12. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.
Pan Wójt Andrzej Romatowski poprosił o dodanie do porządku obrad projektu uchwały:
„Proszę o dodanie do porządku obrad w punkcie 11 „Podjęcie uchwał” ppkt 7 „projektu
uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy
Sochocin instrumentem płatniczym.”.
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Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie
porządek obrad wraz ze zmianą zgłoszoną przez Wójta Gminy Sochocin.
Wyniki głosowania: Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad wraz ze zmianą zgłoszoną przez Wójta
Gminy Sochocin został przyjęta jednogłośnie.

Ad – 3
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej
w dniu 31 marca 2017 roku.”.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie
protokołu.
Nikt nie zabrał głosu.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Sochocin
odbytej w dniu 31 marca 2017 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 XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
Sochocin odbytej w dniu 23 maja 2017 roku.”.
Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w sprawie
protokołu.
Nikt nie zabrał głosu.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy Sochocin odbytej w dniu 23 maja 2017 roku.
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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
5 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 27 czerwca 2017 roku
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie i Panowie Sołtysi!
Szanowni Państwo!
1. Uchwały podjęte przez Państwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu
31 marca oraz
na Sesji nadzwyczajnej
w dniu 23 maja
zostały przekazane do organów nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz do komórek merytorycznych Urzędu Gminy w celu ich realizacji.
2. W
okresie od 31 marca podejmowane były
działania w zakresie
bieżących spraw Gminy i Urzędu Gminy w formie 13 zarządzeń Wójta.
Dotyczyły głównie spraw finansowych i organizacyjnych.
3. We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy od kwietnia organizujemy
roboty publiczne dla 7 osób.
4. W kwietniu rolnicy posiadający grunty rolne na terenie Gminy Sochocin
otrzymali zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – wypłacono 262 rolnikom łączną kwotę
218 584 zł.
5. W kwietniu zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe na opracowanie
„Programu ochrony środowiska dla Gminy Sochocin na lata 2017-2020
z perspektywą do 2024r.”.
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Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Maritum Competence, z którą została
podpisana umowa w dniu 9 maja. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem
projektu w/w programu.
6. Również w kwietniu zostało przeprowadzone rozpoznanie cenowe na
opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sochocin”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Analiz Środowiskowych EkoPrecyzja, z którą została podpisana umowa w dniu 18 kwietnia . Obecnie trwają
prace nad przygotowaniem projektu w/w planu.
Wdrożony Plan stanowić będzie instrument niezbędny dla pozyskania przez
Gminę środków zewnętrznych przeznaczonych dla mieszkańców do m.in. prac
termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ciepła, instalacji do produkcji energii
ze źródeł odnawialnych.
7.W miesiącu maju 2017 roku została zebrana II rata podatków lokalnych.
Bardzo dziękuję Paniom i Panom Sołtysom za sprawne zebranie
i rozliczenie II raty podatków.
8. Z dniem 31 maja zakończyliśmy wypłatę pomocy materialnej w formie
stypendium szkolnego dla uczniów. Łącznie wypłaciliśmy 32 636 zł. dla 120
uczniów.
9. W związku z wejściem w życie ustawy dotyczącej nazw budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej w dniach od 21 marca do 18 kwietnia
przeprowadziliśmy konsultacje społeczne w sprawie zmian nazw ulic: XXXlecia PRL i 40-lecia PRL.
Wpłynęło 37 wniosków z propozycjami nowych nazw tych ulic w terminie,
jeden wniosek wpłynął po terminie.
Zaproponowano różne nazwy ulic dlatego w dniu 26 czerwca zorganizowaliśmy
spotkanie z mieszkańcami po to aby mogli się wypowiedzieć na temat
proponowanych nazw ulic.
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Nazwy ulic ulica XXX lecia PRL otrzymała nazwę Miłej ulica 40-lecia PRL
nazwę ulica Ogrodowa.
10. Przedstawiam Państwu

prace związane ze zmianą „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sochocin
Nadal trwają prace nad projektem studium. Pomocy autorowi projektu udziela
Biuro
Projektowe
SUNBAR
w
zakresie
udoskonalenia
i wyeliminowania ewentualnych niedociągnięć.
Firma ta opracowała dokument pn. „Koreferat dot. studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin”, który został
przedstawiony Państwu Radnym w dniu 25 maja.
Te działania są podejmowane w celu opracowania takiego projektu studium,
który będzie zaakceptowany przez organ nadzoru czyli Wojewodę
Mazowieckiego.
Chodzi również o to aby korzystanie ze studium w przyszłości było bardziej
elastyczne i żeby stwarzało możliwość zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Na wspólnym posiedzeniu komisji rewizyjnej i gospodarczej w dniu 25 maja
został złożony wniosek o powołanie doraźnej komisji ds. analiz zmian
w studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Stosowny projekt uchwały przygotowaliśmy na dzisiejszą Sesję.
11. W omawianym okresie wykonywane były następujące prace związane
z utrzymaniem dróg gminnych
W Sochocinie wykonane zostały:
prace związane z ułożeniem chodnika na ul. Kwiatowej
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prace związane z częściowym remontem chodników
Cmentarnej, Sienkiewicza, Sucharskiego i Wolności,

na

ul.

wykonano częściowy remont ul. Świerkowej i ul. Polnej,
wykonano częściowe odwodnienie ul. Akacjowej i ul. Hermanowicza,
wykonano prace związane z ułożeniem przepustu pod jezdnią
w ul. Akacjowej w celu jej odwodnienia.
Wykonaliśmy również prace związane z:
wyrównywaniem nawierzchni dróg gminnych i koszeniem trawy na
poboczach,
miejscowym dożwirowaniem dróg gminnych w Jędrzejewie,
Idzikowicach i Wierzbówcu,
wycięciem krzewów w pasie drogowym dróg relacji:
Żelechy -Wierzbówiec, Smardzewo-Słoszewo i Milewo-Wierzbówiec,
ułożeniem przepustu pod drogą w Kondrajcu,
czyszczeniem przepustów w Wierzbówcu i Milewie,
remontem cząstkowym ubytków powstałych na drodze w Niewikli a także
remontem rowów w Milewie.
12. W przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca „Przebudowy,
modernizacji i odwodnienia dróg gminnych na terenie miejscowości
Sochocin –są to ulice w Sochocinie – Sucharskiego, Kwiatowa i częściowo
przyległe ulice Piaskowa, Hermanowicza i Cioska ”. Wybrany wykonawca to
firma z Mińska Mazowieckiego. Podpisanie umowy przewiduje się na początku
lipca.
13. W trakcie przygotowywania jest zapytanie ofertowe na przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Wierzbówiec.
14. W trakcie przygotowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na
przebudowę dróg gminnych
w Żelechach i w Milewie. Połączono
przygotowanie dokumentacji na odcinek drogi 4 km.
15. W fazie końcowej jest przygotowanie dokumentów dotyczących:
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kępa,
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przebudowy drogi gminnej relacji Ślepowrony – Niewikla ( został
ogłoszony przetarg nieograniczony),
przebudowy i odwodnienia ul. Wolności i ul. Pułaskiego w Sochocinie.

16. Aktualnie omówię składane wnioski w sprawie pozyskania środków
finansowych:
1. Wniosek pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 roku – etap II” został pozytywnie
rozpatrzony.
Uchwałą
z dnia 16 maja Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił promesy na
dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości 43 496 zł.
Wkład własny gminy - 7 676 zł.
Koszt całkowity zadania wynosi – 51 172 zł.
2. Wniosek pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sochocin ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni – etap I”
został pozytywnie rozpatrzony.
Uchwałą z dnia 16 maja Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił promesy na dofinansowanie zadania
w formie dotacji w wysokości 57 659 zł.
Wkład własny mieszkańców - 66 856 zł.
Koszt całkowity zadania wynosi – 129 516 zł.
Zostały podpisane umowy wstępne z mieszkańcami na realizację tego projektu.
W trakcie jest przygotowywana procedura wyłonienia wykonawców.
3. Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową
oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin” . Wniosek
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spełnia kryteria formalne oraz został oceniony pozytywnie według kryteriów
merytorycznych I stopnia uzyskując 26 punktów ( na 29 możliwych). Aktualnie
czekamy na dalszą ocenę ( II stopnia) i ogłoszenie listy rankingowej.
Wniosek ten składał Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. przy współpracy
z Urzędem Gminy.
Łączna wartość projektu 9 861 708 zł.
Ubiegamy się o dofinansowanie w wysokości 5 029 931 zł.
4. W dniu 31 marca 2017 roku Gmina Sochocin złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej
w Gminie Sochocin” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki”
Zadanie obejmuje:
budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Kołozębiu,
budowę boiska
w Smardzewie,

wielofunkcyjnego

przy

Szkole

Podstawowej

remont hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego oraz montaż siłowni
zewnętrznej przy Publicznym Zespole Szkół i Przedszkoli
Samorządowych w Sochocinie.
Termin realizacji – 2017 – 2019 rok.
Wartość projektu – 1 269 950 zł.
Wnioskowane dofinansowanie – 634 974 zł.
Wniosek jest w trakcie oceny.
5. W dniu 20 kwietnia 2017 roku Gmina Sochocin złożyła wniosek
o dofinansowanie projektu pn.: „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla
mieszkańców i turystów poprzez budowę parku linowego w Sochocinie”.
Zadanie obejmuje budowę parku linowego w Sochocinie, zakup niezbędnego
sprzętu asekuracyjnego oraz szkolenie 2 osób na stopień Instruktora/Ratownika.
Termin realizacji – 2018 rok.
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Wartość projektu – 203 426 zł.
Wnioskowane dofinansowanie – 129 439 zł.
Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania Przyjazne Mazowsze i został wybrany do dofinansowania.
Aktualnie oczekujemy na kolejny etap ocen.
17. Informuję również Państwa, że:
na most przez rzekę Wkrę w Podsmardzewie – komplet dokumentów
złożyliśmy do Wojewody Mazowieckiego – oczekujemy na decyzję;
w ramach współpracy z Powiatem płońskim:
- na przebudowę mostu przez rzekę Łydynię na drodze powiatowej
Sochocin-Malużyn ( most w Gutarzewie) - przygotowywana jest
dokumentacja,
- na przebudowę drogi powiatowej Lisewo –Ślepowrony- Kołoząb –
Pruszkowo również jest przygotowywana dokumentacja,
- planowany termin rozpoczęcia realizacji przebudowy drogi powiatowej
Szymaki - Smardzewo - Kolonia Sochocin to sierpień br.
w ramach współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad dotyczącej budowy ciągu pieszego, lewoskrętów i zatok autobusowych
- komplet dokumentów został złożony do Wojewody Mazowieckiego –
oczekujemy na decyzję;
18. Najważniejsze działania podejmowane przez pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej to:
W miesiącu maju zakończyła się dystrybucja artykułów żywnościowych
otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 20142020.
Żywność otrzymaną z Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie wydawali
mieszkańcom gminy pracownicy GOPS w Sochocinie.
11

W okresie od września 2016 roku do maja 2017 roku łącznie wydano
prawie 23 i pół tony żywności za kwotę 99 186 zł.
W ramach działań towarzyszących w dniu 9 czerwca 2017 r. odbyły się
warsztaty kulinarne pod nazwą „Kulinarnie Mocni”, w których uczestniczyły
osoby korzystające z pomocy żywnościowej.
25 maja w Sądzie Rejonowym w Płońsku zapadł wyrok w sprawie napaści na
pracowników GOPS. Sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności.
19. Przedstawiam Państwu poziom zaawansowania realizacji przedsięwzięć w
ramach funduszu sołeckiego:
W zakresie dróg gminnych:
Jędrzejewo, Kuchary Żydowskie - są w trakcie realizacji,
Drożdżyn, Kępa, Milewo, Ślepowrony, Wierzbowiec, Żelechy –
przygotowywana jest dokumentacja.
Pozostałe przedsięwzięcia będą realizowane w drugim półroczu br.

20. Przedstawiam Państwu działania podejmowane w zakresie promocji
Gminy:
21 maja w szkółce leśnej w Kucharach Królewskich już po raz siódmy
odbyło się wydarzenie pn. Kwitnące Ogrody,
1 czerwca zorganizowany był Dzień Dziecka wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Szkołą w Sochocinie,
10 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek
OSP z terenu gminy Sochocin,
24 czerwca odbyła się impreza turystyczna pn. „Marsz Gwiaździsty 2017
– pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński”,
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zakończone zostały
bezpłatne szkolenia komputerowe, z których
skorzystało 40 mieszkańców Gminy Sochocin.
21. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się następujące wydarzenia :
koncert z okazji 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
koncert z okazji Dnia Dziecka,
koncert podsumowujący działalność GOK,
koncert Orkiestry Dętej Sochocin w Dziektarzewie,
udział w koncercie charytatywnym w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Szczytnie,
udział w uroczystości Bożego Ciała,
Orkiestra Dęta Sochocin zajęła III miejsce w Festiwalu
Młodzieżowych Orkiestr Dętych Pułtusk 2017 – gratuluję Panu
Kapelmistrzowi i członkom orkiestry.
Została podpisana umowa z Narodowym Centrum Kultury na realizację
zadania w ramach ,,Programu Domy Kultury + Inicjatywy lokalne 2017”
finansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
W informacji międzysesyjnej przedstawiłem tylko najważniejsze realizowane
zadania.
Każdego dnia pracy wykonywane są bieżące czynności w celu zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania organów gminy i sprawnej obsługi mieszkańców
oraz wszystkich klientów.
Dziękuję za uwagę”
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy, zapytał czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos.
Pan Dariusz Kujawski – Radny, zapytał których skrzyżowań dotyczy dokumentacja, która
została złożona do Wojewody odnośnie skrzyżowań i ciągów pieszych przy drodze nr 50.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy Sochocin poprosił o udzielenie odpowiedzi Panią
Katarzynę Koper.
Pani Katarzyna Koper – odpowiedziała, że dokumentacja projektowa dotyczy ronda
na drodze krajowej nr 50 oraz ciągu pieszo- jezdnego przy cmentarzu.
Pan Dariusz Kujawski – Radny, zapytał czy żadnych innych skrzyżowań, o których
wcześniej była mowa nie dotyczy ta złożona dokumentacja.
Pani Katarzyna Koper – odpowiedziała, że nie.
Pan Dariusz Kujawski – Radny, zapytał czy dokumentacja jest dalej robiona.
Pani Katarzyna Koper – odpowiedziała, że tak.

Ad – 6
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 6
„Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Sochocin”.
Zwrócił się z prośba do Pana Rafała Michniewicza- Dzielnicowego, przedstawiciela KPP
w Płońsku o przedstawienie ww. informacji. (Informacja stanowi załącznik do protokołu)
Nie było uwag i pytań.

Ad – 7
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 7 „Informacja
o działalności gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej- oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury,
Gminnej Biblioteki Publicznej”.
Pan Przewodniczący poinformował, że Państwo Radni otrzymali w materiałach ww.
informacje. Czy w związku z tym są pytania do kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
Nie było uwag i pytań do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
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Ad –8
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 8 „Dyskusja”.
Nie podjęto dyskusji.

Ad – 9
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
9 porządku obrad „Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sochocin wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 oraz zapoznanie się z informacją
o stanie mienia Gminy Sochocin”. Zwrócił się z prośbą do Pana Andrzeja RomatowskiegoWójta Gminy o prezentację sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok oraz informację o stanie mienia.
Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy, powiedział, co następuje:
„Panie Przewodniczący!
Wysoka Rado!
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym
podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium po zapoznaniu się z następującymi
dokumentami:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) informacją o stanie mienia komunalnego,
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej.
Komplet dokumentów z wykonania budżetu gminy za 2016 rok został przekazany Państwu
Radnym w terminie określonym w ustawie. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie
i wydała pozytywną opinię.
Powyższe dokumenty
skład

orzekający

przedłożyliśmy również Regionalnej Izbie Obrachunkowej, której
wydał

pozytywną

opinię

dotyczącą

sprawozdania

z wykonania budżetu za 2016 rok oraz pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu.
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Szanowni Państwo!
W materiałach na dzisiejszą sesję przekazaliśmy analizę sprawozdań budżetowych za 2016
rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
Pozwolą więc Państwo, że w chwili obecnej nie będę szczegółowo omawiał wykonania
budżetu w 2016 roku, natomiast przedstawię najistotniejsze parametry charakteryzujące jego
realizację.
Wykonanie dochodów za 2016 rok
Planowane dochody po zmianach wyniosły 22 222 419 zł.
Zrealizowano je w wysokości 22 012 337 zł., co stanowi 99,05% w stosunku do planu po
zmianach.
Wykonanie dochodów według ich grup w ujęciu graficznym przedstawia wykres numer 1.
Wykres nr 1

Dochody - wykonanie 22 012 337 zł.
0

6 970 243 zł.
dochody
wlasne
ogółem

7 423 286 zł.
dotacje
celowe

7 618 808 zł
subwencja

Z

wykresu

wynika,

że

dochody

własne

ogółem

wykonano

w

kwocie

6 970 243 zł., co stanowi 99,74% wykonania w stosunku do planu,
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subwencja ogólna

- wykonanie wynosi 7 618 808 zł. - 100% wykonania

w stosunku do planu,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – wykonanie 7 423 286 zł., co stanowi
99,97 % wykonania w stosunku do planu.
Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 22 006 152 zł., dochody majątkowe
wykonano w wysokości 6 185 zł.
Graficzną strukturę dochodów ( powyżej 600 000 zł.) według działów klasyfikacji
budżetowej przedstawia wykres numer 2.
Wykres numer 2

Najwyższe dochody
727 962zł
Dział 900
Gospodarka
komunalna

0

0

1 055 602zł
pozostałe

7 729 904zł
6 581 932zł

Dział758
różne rozliczenia
(subwencja)

Dział 852
Pomoc społeczna

5 910 792zł
dział 756
(podatki

Z powyższego wykresu wynika, że w najwyższym stopniu

wykonano dochody

w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
dział 758 – różne rozliczenia,
dział 756 -

dochody od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek

nie

posiadających osobowości prawnej,
Dział 852 pomoc społeczna.
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Z

powyższego

wykresu

wynika,

że

wykonano

dochody

najwyższe w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
Dział 758 – różne rozliczenia – wykonanie w wysokości 7 729 904 zł.
W tym dziale zawarte są dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz jej części:
oświatowej, której wykonanie wynosi

4 615 340 zł.

wyrównawczej, której wykonanie wynosi 3 003 468 zł.
W dziale tym zawarta jest również dotacja z tytułu realizacji zadań w ramach funduszu
sołeckiego, która wynosi 111 096 zł.
Dział 756 – dochody od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek

nie

posiadających osobowości prawnej.
W tym dziale zawarte są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w dochodach
budżetu państwa z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych.
Dochody wykonano w wysokości 5 910 792 zł.,

co stanowi

101% wykonania

w stosunku do planu, w tym:
dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły - 1 815 548 zł.
dochody z tytułu z podatku rolnego

- 288 501 zł.

dochody z tytułu podatku leśnego

- 122 116 zł.

dochody z podatku od środków transportowych

- 195 652 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych3 159 286 zł.
Wysoką pozycję w dochodach budżetu gminy zajmuje dział 852 pomoc społeczna, w którym
zrealizowano

dochody

w

kwocie

w stosunku do planu, w tym

6

dotacja na

581 932
Program

zł.,

co

stanowi

100%

Rodzina 500 plus wyniosła

3 652 242 zł.
W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wynoszą 727 962 zł.

Wykonanie wydatków za 2016 rok
W 2016 roku wydatki zrealizowano w kwocie 22 197 149 zł., co stanowi 96,37% planu.
Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 20 971 890 zł. wydatki majątkowe
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w kwocie 1 225 258 zł. W skład wydatków majątkowych wchodzą zakupy inwestycyjne
w kwocie 54 664 zł., oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1 130 127 zł.
Graficzne przedstawienie ujęte jest na wykresie numer 3.
Wykres numer 3

wydatki - wykonanie 22 197 149
zł.
1 225 258 zł

0

wydatki
majątkowe

20 971 890
zł
wydatki
bieżące

Wydatki wykonane za 2016 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej
( powyżej 600 000 zł.) przedstawia wykres numer 4:
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Wykres numer 4

Najwyższe wydatki
1 349 964zł
Dział900
gosp.
komunalna

1 736 288 zł
pozostałe
0

7 066 019zł
Dział 801
oswiata

1 767 814zł
Dział600
transport

7 158 435zł
Dział 852
pomoc
społeczna

3 118 629zł
Dział 750
administracja

Powyższy wykres obrazuje, że w 2016 roku w najwyższym stopniu zrealizowane zostały
wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
Dział 801- Oświata i wychowanie –7 066 019 zł., co stanowi 97,43% planu, wydatki
oświatowe znajdują się również w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
i ich wykonanie wynosi 203 077 zł. (co stanowi 97% planu).
Łącznie wydatki na oświatę wyniosły 7 269 096 zł. , co stanowi 32,74% wydatków ogółem.
Dowóz uczniów do szkół – wydatki wykonano w kwocie 439 166 zł.
W 2016 roku do placówek oświatowych uczęszczało 599 uczniów. Zatrudnionych było 110
pracowników.
Wydatki Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie
(zatrudnionych 74 pracowników) wykonano w kwocie 4 830 491 zł. w tym:


szkoła podstawowa ( 247 uczniów) – 1 990 844 zł. ,



gimnazjum ( 137 uczniów)– 1 370 877 zł.



przedszkole ( 101 dzieci) –666 570 zł.
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Wydatki Szkoły Podstawowej w Kołozębiu wykonano w kwocie 980 822 zł. Do szkoły
uczęszczało 68 uczniów.
Wydatki Szkoły Podstawowej w Smardzewie wykonano w kwocie 818 296 zł. Do szkoły
uczęszczało 43 uczniów.
Dział 750 - Administracja publiczna -

wydatki wykonano w kwocie

3 118 629 zł., co stanowi 93,93% wykonania w stosunku do planu.
Są to wydatki związane z :
wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
funkcjonowaniem organów gminy – diety radnych, sołtysów, zakup materiałów
biurowych,
promocją gminy wykonano w wydatkami związanymi z funkcjonowaniem gminy nie
ujętymi w innych działach klasyfikacji budżetowej w tym urzędu gminy które
obejmują: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: wynagrodzenia
pracowników Urzędu Gminy, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne,
składki na Fundusz pracy. Wydatki związane z utrzymaniem budynków ( tj.
ubezpieczeniem, opłatami za energię, gaz oraz inne media), związane z wypłatą
prowizji sołtysom, utrzymaniem samochodów służbowych i stanowią kwotę 617 616
zł.
Wykonano również wydatki w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
• dział 852- Pomoc społeczna - wydatki wykonano w kwocie

7 158 435 zł., co stanowi

99,9% planu. Wydatki na świadczenia– Program rodzina 500 plus wyniosły 3 580 631zł.
• dział 600 – Transport i łączność – 1 767 814zł., co stanowi 90 % wykonania w stosunku do
planu, są tu ujęte wydatki na drogi gminne.
• dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki stanowią kwotę 1 349
964 zł., co stanowi 91% planu. W dziale tym realizowane są zadania dotyczące systemu
gospodarowania odpadami, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic.
Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w ramach programów wieloletnich
w 2016 roku przedstawia się następująco:
• „budowa mostu Gutarzewo- Podsmardzewo- wykonanie 43 050 zł.
21

• „przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo Podsmardzewo
i Smardzewo” . Koszt realizacji przedsięwzięcia w 2016 roku 298 325 zł.
W ramach zadania położono 1,46 km. asfaltu. Na przedsięwzięcie otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 63%.
• „modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo- Smardzewo- Kępa i Kuchary
Żydowskie- Jędrzejewo- Kuchary Królewski . W 2016 roku przebudowano drogę gminną
relacji Rzy – Kuchary Królewskie – Kondrajec na odcinku 2,8 km, w Kucharach Żydowskich
położono nawierzchnię asfaltową o długości 225 m. koszt przedsięwzięcia - 659 041 zł.
W 2016 roku zrealizowane były również następujące roczne zadania inwestycyjne:
• rozbudowa sieci wodociągowej o długości 1421 metrów w miejscowości Kondrajec - koszt
inwestycji 69 820 zł.
• przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Idzikowice – koszt zadania 7 000 zł.
• przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 50 – rondo oraz budowa chodnika i ciągu
pieszo-jezdnego. W 2016 roku poniesiono koszty w wysokości 49 200 zł. – są to koszty
projektu.
W 2016 roku zrealizowane zostały przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego za kwotę
w wysokości 213 980 zł., w tym :
•

na drogi przeznaczono -149 979 zł.

•

na oświetlenie uliczne

•

na siłownie i place zabaw -18 014 zł.

-30 593 zł.

Przedstawiam wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2016 rok:
•

przychody:

383 633 zł.

•

koszty ogółem: 378 319 zł.

•

stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 5 313 zł.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 rok:
•

przychody:

133 943 zł.

•

koszty ogółem: 133 713 zł.

•

stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 229zł.

W 2016 roku jednostki budżetowe pozyskały środki finansowe

w ramach prowadzenia

rachunków dochodów własnych. Realizacja planów finansowych po stronie dochodów oraz
wydatków wynosi 107 988 zł.
Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku:
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powierzchnia mienia komunalnego: 181, 9403 ha, w tym:
- drogi – 151,6043 ha,
- działki budowlane i rekreacyjne – 3,2460 ha (Bolęcin, Kępa, Milewo, Niewikla,
Podsmardzewo, Sochocin),
- usługi-infrastruktura – 10,4200 ha ( Gutarzewo, Kolonia Sochocin, Kondrajec, Milewo, Rzy,
Smardzewo, Sochocin),
- kultura, oświata, administracja – 6,3600 ha (Kołoząb, Smardzewo, Sochocin),
- działki rolne – 10,3100 ha ( Drożdżyn, Rzy, Smardzewo, Sochocin).
W 2016 roku gmina Sochocin nabyła z mocy prawa pod drogi gminne grunty o łącznej
powierzchni 0,6961 ha o wartości 13 922 zł.
Proszę Państwa !
W 2016 roku wydano decyzje z tytułu zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych i opłat
oraz obniżenia górnych stawek podatków wynikających z uchwał rady gminy dotyczących
stawek podatków lokalnych i zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportowych. Zgodnie z uchwałami rady gminy podatki zostały
zmniejszone o kwotę 275 354, 38 zł oraz w skutek obniżenia górnych stawek podatków,
podatki były mniejsze o 380 441, 27 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 14 027 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniósł 1 521 024 zł. Wynik finansowy za
2016 rok zamknął się deficytem w kwocie 184 811zł. ( planowany deficyt – 811 601zł.)
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 640 424 zł.
Wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące. Zachowana była
równowaga budżetowa. Wykonanie budżetu odbywało się zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Panie Przewodniczący ! Wysoka Rado!
Podsumowując rok 2016 chciałbym powiedzieć, że był rokiem intensywnej pracy dającej
wymierne efekty. W 2016 roku na inwestycje przeznaczono kwotę 1 130 127 zł., priorytetem
były drogi gminne - wykonaliśmy 4,26 km dróg utwardzonych.
Podejmowaliśmy również wiele czynności w celu przygotowania się do realizacji zadań
inwestycyjnych w

2017 roku oraz do składania wniosków o pozyskanie środków
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finansowych z zewnątrz. Te wszystkie podejmowane działania mogą być realizowane dzięki
współpracy wielu osób, dlatego w dniu dzisiejszym pragnę podziękować Panu
Przewodniczącemu, Panom Wiceprzewodniczącym,

Pani Przewodniczącej Komisji

Rewizyjnej i członkom tej komisji oraz Pani Przewodniczącej Komisji Gospodarczej
i członkom oraz wszystkim Paniom i Panom radnym

za współpracę, zaangażowanie,

aktywność, mądrość przy podejmowaniu decyzji w sprawie budżetu gminy Sochocin na 2016
rok– jego uchwalenia oraz zmian. Dziękuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej za
merytoryczne wspieranie podejmowanych działań finansowych. Dziękuję również Panu
Staroście Andrzejowi Stolpie i Radnym Powiatowym , za bardzo dobrą współpracę. Dziękuję
Panu Mecenasowi Jackowi Nieściorowi i jego pracownikom za formalno prawne wspieranie
naszej działalności.
Wykonanie budżetu, zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych to praca zespołowa,
praca wielu osób zatrudnionych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych.
Za zaangażowanie i trud dziękuję kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki, Spółce Komunalnej.
Dziękuję bardzo dyrektorom i pracownikom szkół w Sochocinie, Kołozębiu i Smardzewie.
Bardzo dziękuję Paniom i Panom sołtysom dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację zadań gminy. W dniu dzisiejszym zwracam się do Państwa Radnych o podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi.
Dziękuję za uwagę.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Andrzejowi
Romatowskiemu – Wójtowi Gminy i zwrócił się z prośbą do Pani Elżbiety Krauze- Sekretarz
Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez
Wójta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
Pani Elżbieta Krauze- Sekretarz Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.160.2017 z dnia 25
kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sochocin
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok (Uchwała stanowi załącznik do protokołu
oraz Radni otrzymali w materiałach na sesję).
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„Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo Radni !
Odczytuję uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. Na podstawie ustawy z dnia 7
października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z ustawą o finansach
publicznych. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach :
Przewodniczący Krzysztof Polens, Członkowie: Renata Sokolnicka, Ireneusz Kołakowski
uchwala co następuje: §1 Wydaje opinię pozytywną o przedłożonym przez Wójta Gminy
Sochocin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. §2 Uchwała została podjęta
jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia
niniejszej uchwały. Podpisał: Przewodniczący Składu Orzekającego Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Krzysztof Polens.”
Pan Stanisław Kwiatkowski- Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie
Krauze- Sekretarzowi Gminy. Zwrócił się z prośbą do Pani Jolanty Kochanowskiej –
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o zapoznanie Rady Gminy z Uchwałą Nr 1/2017
Komisji Rewizyjnej z dnia 31 maja 2017 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin
za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin.
Pani Jolanta Kochanowska- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała uchwałę:
„UCHWAŁA Nr 1/2017
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 31 maja 2017 r.
o opinii wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok i wniosku w sprawie
absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin.
Komisja Rewizyjna w osobach:
Przewodnicząca: Jolanta Maria Kochanowska
Członkowie:

Lucyna Marianna Jankiewicz
Łukasz Szabrański
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Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
podjęła następującą uchwałę
§1. Wydaje się pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok.
§2. Występuje się do Rady Gminy Sochocin z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy
Sochocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
§3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
§4. Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania wniosku,
o którym mowa w § 2;
2) Radzie Gminy Sochocin.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Podpisano:
Przewodnicząca: Jolanta Maria Kochanowska
Członkowie:

Lucyna Marianna Jankiewicz
Łukasz Szabrański

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sochocin za
2016 rok.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych: „za”-15 Radnych, „przeciw”-0 Radnych, „wstrzymał się od głosu”-0
Radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Rady Gminy Sochocin Nr XXIV/193/2017 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Sochocin za 2016 rok.
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Ad-10
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu
10 porządku obrad „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok”. Zwrócił się z prośbą do Pani
Elżbiety Krauze –Sekretarz Gminy o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Sochocin za 2016 rok.
Pani Elżbiety Krauze –Sekretarz Gminy odczytała uchwałę Nr Ci.230.2017 z dnia
6 czerwca 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Sochocin z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sochocin (Uchwała stanowi załącznik do protokołu w/w uchwałę Radni otrzymali
w materiałach na sesję).
„ Odczytuję uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Sochocin z dnia 31 maja 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Sochocin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach:
Przewodniczący: Ireneusz Kołakowski, Członkowie: Renata Sokolnicka, Agnieszka
Małkowska na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz na podstawie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów po dokonaniu analizy przedłożonego przez
Przewodniczącego Rady Gminy Sochocin wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sochocin na posiedzeniu
w dniu 6 czerwca 2017r. podjął następującą uchwałę: § 1 Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Sochocin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sochocin
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. §2 Uchwała została podjęta
jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał

Przewodniczący

Składu

Orzekającego Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Ireneusz
Kołakowski.”
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Elżbiecie
Krauze- Sekretarz Gminy i zaprosił Radnych do dyskusji, pytając czy ktoś chciałaby zabrać
głos.
Nikt nie zabrał głosu.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych: „za”-15 Radnych, „przeciw”-0 Radnych, „wstrzymał się od głosu”-0
Radnych.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Rady Gminy Sochocin Nr XXIV/194/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sochocin za 2016 rok.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy podziękował za zaufanie i udzielenie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Ad – 11
1) Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu 11
porządku obrad „Podjęcie uchwał”. Poprosił Wójta Gminy o przedstawienie pierwszego
projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin .
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił o przedstawienie projektu Panią
Marzannę Kucharzak – Skarbnika Gminy.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado
w przedstawionych projektach uchwał dokonano następujących zmian: Dochody ogółem
budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę
mieszkaniowa

102 203,65 zł. W dziale 700 Gospodarka

zwiększono dochody o kwotę 1 353,00 zł

z tytułu zwrotu kosztów

postępowania w sprawie o rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami. W dziale 750
zmniejszono dochody o kwotę 855,00 zł z tytułu dotacji na Program Rewitalizacji Gminy
Sochocin, zgodnie z aneksem do umowy. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska zwiększono dochody o kwotę 43 496,00 zł z tytułu dotacji na zadanie 28

Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, oraz zwiększono
dochody o kwotę 57 659,65 zł z tytułu dotacji na zadanie - Poprawa jakości powietrza na
terenie Gminy Sochocin – chodzi tu o modernizację kotłowni. W dziale 921 zwiększono
dochody z tytułu darowizn o kwotę 550,00 zł.
Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 102 203,65 zł. Zwiększono
wydatki

na

zakupy

inwestycyjne

o

kwotę

57

659,65

zł

z przeznaczeniem na realizację zadania - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy
Sochocin – zwiększono wydatki o kwotę 7 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia
Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin,
zwiększono wydatki o kwotę 3 000,00 zł na zadanie - Przebudowa drogi gminnej relacji
Ślepowrony-Niewikla oraz zmniejszono wydatki o kwotę 3 000,00 zł wydatki inwestycyjne
na przebudowę drogi gminnej w Jędrzejewie. W dziale 900 dokonano zwiększeń wydatków,
zgodnie

z kwotami uzyskanych dotacji. W dziale 921 zwiększono wydatki bieżące

na utrzymanie świetlicy w Kołozębiu.”
Pani Skarbnik poinformowała Państwa Radnych o braku zapisu w załączniku do Wieloletniej
Prognozy Finansowej „ załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Sochocin z dnia” oraz
pomyłce w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej załącznik
wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową
w pozycji nr 3 wkradł się błąd pisarski zamiast paragrafu 6050 jest 6065. Pani Skarbnik
przeprosiła za utrudnienia i poinformowała, że pomyłki zostaną poprawione.
Pani Skarbnik poinformowała również, że omówienie zmian dotyczy obu projektów uchwał.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin
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) Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2017 rok.
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Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3) Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy
o przedstawienie trzeciego projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie
Gminy Sochocin do realizacji projektu partnerskiego pn. „Lubię się uczyć”.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy poprosił o przedstawienie projektu Panią
Marzannę Kucharzak – Skarbnika Gminy.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnika Gminy „Projekt „Lubię się uczyć” znalazł się na
liście rankingowej ogłoszonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych
i został rekomendowany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa X Edukacja dla rozwoju regionu. Całkowita wartość projektu
wynosi 1 991 196,00 zł. . Liderem projektu jest firma Pętla Sp. z o.o., natomiast partnerami są

gminy Pruszków, Milanówek i Sochocin. Środki przewidziane dla naszej gminy w tym
projekcie to kwota 203 850 zł. Wkład własny niepieniężny w wysokości 42 150 zł. zostanie
wniesiony przez Gminę Sochocin w postaci nieodpłatnego udostępniania sal dydaktycznych.
W uzasadnieniu do projektu niniejszej uchwały należy dokonać drobnej korekty kwoty wkładu
własnego zapis 44 550 zł natomiast winno być 42 150 zł. Dziękuję i proszę o przegłosowanie
projektu tej uchwały.”

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Skarbnik
i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy dodał, że w najbliższych dniach zostanie
podpisane porozumienie w sprawie zakupu komputerów i jeszcze innego sprzętu potrzebnego
dla dzieci.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi
i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Nikt nie zabrał głosu.
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie Gminy Sochocin do realizacji
projektu partnerskiego pn. „ Lubię się uczyć”.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4) Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy
o przedstawienie

czwartego

projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia

samorządowych instytucji kultury.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy „Wysoka Rado! , zgodnie z ustawą
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać
połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych
formach. Połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład
wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Przepisy ustawy
o bibliotekach stanowią, że organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania
aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości
informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem i może dokonać połączenia biblioteki z
inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań.

Uważam, że zamiar połączenia Gminnego Ośrodka Kultury

w Sochocinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie pozwoli bardziej i efektywniej
wykonywać zadania z zakresu kultury oraz rozwijania i zaspakajania potrzeb w zakresie
czytelnictwa. Połączenie sił i środków do skuteczniejszego działania oraz świadczenia
wyższego poziomu usług zapewnienia bardziej różnorodnych form działania. W wyniku
połączenia obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług a pozwoli
to bardziej efektywnie wykonywać zadania gminy Sochocin w sferze kultury oraz
upowszechniania i zaspokajania potrzeb w zakresie czytelnictwa. Proponowane połączenie
przyczyni się do racjonalności wydatków przeznaczonych na kulturę nie powodując
zmniejszenia pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację tych działań.
Połączenie

spowoduje

znacznie

zmniejszenie

kosztów

administracyjnych

a wygospodarowane środki zostaną przeznaczone na działalność turystyczną. Połączenie ww.
instytucji kultury doprowadzi do powstania jednego prężnego i wielofunkcyjnego ośrodka,
co będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę Sochocin na
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działalność kulturalną. Ponadto połączenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sochocinie pozwoli organizatorowi na bardziej elastyczne reagowanie
na potrzeby wspólnoty samorządowe. Szanowni Państwo jest to projekt uchwały intencyjnej
będziemy musieli czekać około pół roku na opinie instancji wyższych. Dziękuję bardzo.”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu Wójtowi
i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zapytał: „Dlaczego ulegną zmianie koszty
administracyjne, jeżeli tak naprawdę nic się nie zmienia?”
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: Prawdopodobnie zmniejszą się
koszty, ponieważ Pani Kierownik odchodzi na emeryturę i automatycznie w tym momencie
chcemy połączyć Gminną Bibliotekę Publiczną z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział, rozumie że tym działem będzie musiała
zając się osoba na tym samym poziomie nie może to być pracownik niekompetentny.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy dodała „ Panie Radny jeżeli chodzi
o obniżenie kosztów administracyjnych to będzie chociażby obsługa księgowa. Księgowa,
która nalicza wynagrodzenia tutaj szukamy tych oszczędności.”
Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zapytał kto do tej pory naliczał wynagrodzenia.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w Gminnej Bibliotece
Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury są powielone etaty. Po połączeniu tych dwóch
instytucji będzie już jedna obsługa. Poruszano te kwestie dwukrotnie na wspólnych
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej. Panie Przewodniczące obu Komisji
potwierdzą dyskusje na temat obniżenia kosztów administracyjnych.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wypowiedź
i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
Pan Wacław Rutkowski – Radny zaproponował, zmianę nazwy Gminnej Biblioteki
Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury na Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna
w Sochocinie.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że to odległa przyszłość.
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował i poprosił
o zabranie głosu Panią Mirosławę Kalińską - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sochocinie.
Pani

Mirosława

Kalińska

-

Kierownik

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

w Sochocinie. „ Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Wójcie ! Szanowni Państwo!
Jestem zaskoczona planowanymi zmianami dotyczącymi biblioteki. O zamiarze połączenia
biblioteki z GOK dowiedziałam się z zaproszenia na sesję. Nie mam wpływu na zaistniałą
sytuację. Połączenie GBP z GOK było by nie tylko pozbawieniem biblioteki jej
samodzielności organizacyjnej ale także spowodowałoby poważne osłabienie jej działalności
merytorycznej. Obecnie, głównym organem finansującym zakup książek jest BN.
Po połączeniu biblioteki z GOK dotacje BN mogą zostać zmniejszone, a środki niewłaściwie
wydane. Obawiam się, że po połączeniu biblioteka może być potraktowana jako mniejsza
i słabsza, co przedłoży się na jej budżet, będzie podupadać, bo straci swoją niezależność
i samodzielność. Ograniczone możliwości rozwoju placówki jednej kosztem drugiej. W jaki
sposób pracownicy obu instytucji mają się wzajemnie wspierać w wykonywaniu tak bardzo
różniących się od siebie zadań. Nie od dziś bowiem wiadomo, że inna jest rola i charakter
działania biblioteki a inna GOK. W bibliotece cały wysiłek organizacyjny w zakresie
prowadzonej przez nie działalności powinien być skierowany na obsługę szerokiego grona
czytelników. Do zadań biblioteki należy w szczególności, gromadzenie i opracowywanie
materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów biblioteki na miejscu i wypożyczanie
ich czytelnikom. Obawiam się, że bibliotekarz, który jest jeszcze zawodem regulowanym
zostanie sprowadzony w GOK do roli instruktora. Kilka godzin jako pracownik GOK, kilka
godzin jako pracownik biblioteki. Tymczasem bibliotekarz ma inne zadania. Gromadzi
i udostępnia zbiory, bo biblioteka to zbiory. Biblioteka jest instytucją cichą i spokojną.
Jej działalność wymaga cierpliwości i wytrwałości. GOK ma robić szum jego działalność
to śpiew, muzyka, taniec, teatr, zajęcia popołudniowe, imprezy. Czy dyrektor instytucji
kultury będzie umiał sprawdzić poprawność wykonywanej pracy w bibliotece, wie jak
tworzony jest katalog, jak się przeprowadza skontrum w bibliotece z uwzględnieniem
wycofania sporej części księgozbioru. Albo się jest bibliotekarzem, albo animatorem kultury.
Tych funkcji nie da się połączyć bez uszczerbku dla którejkolwiek ze stron. A jakie korzyści
po połączeniu będą mieli czytelnicy biblioteki? Dziękuje bardzo.”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wypowiedź
i zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos.
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Nikt, nie zabrał głosu.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 5, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 10.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta.
5)Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do piątego
projektu uchwały

w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz zmian

w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin
oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin.
Proszę Państwa, w dniu 31 maja 2017roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej
Pan Wójt Andrzej Romatowski zaproponował powołanie Doraźnej Komisji ds. analiz zmian
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin
oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin a Pani
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kochanowska złożyła Wniosek o powołanie
w/w. Komisji. Po dyskusji zaproponowano następujących członków: Pana Wacława
Rutkowskiego, Pana Dariusza Kujawskiego, Pana Sławomira Jaskłowskiego, Pana Krzysztofa
Rachubę, Panią Elżbietę Olszewską. Proszę Pana Wójta o omówienie projektu uchwały w/w
sprawie.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy „Proszę Państwa, w dniu 31 maja 2017roku na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej zaproponowałem powołanie Doraźnej
Komisji ds. analiz zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Sochocin oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Sochocin. Proszę Pana Przewodniczącego Rady aby zapytał w/w kandydatów czy
wyrażają zgodę.”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu
Wacławowi Rutkowskiemu – Radnemu
Pan Wacław Rutkowski – Radny poprosił o wprowadzenie zmiany w/w projekcje uchwały
poprzez wykreślenie w tytule słowa „zmian”.
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Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny zwrócił się do Radcy Prawnego i zapytał: „ Czy
kandydatury tych osób, nie powinny być zgłoszone dziś przez Radnych na Sesji? Czy taka
forma przedstawienia jest dobra?”
Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny – odpowiedział: „ Może być taka forma, radni mogą
zgłosić również dziś kandydatury nic nie stoi na przeszkodzie.”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś chce zgłosić
kandydaturę.
Pan Stanisław Woźniak – Wiceprzewodniczący Rady zapytał jakie uprawnienia będzie
miała ta Komisja i jakie to będzie miało skutki dla ustanowienia studium.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że praca Komisji będzie polegała
na współpracy z firmą SUNBAR, oraz analizie wniosków złożonych do projektu studium .
Następnie rozwiązanie Komisja przedstawi Radzie Gminy w formie uchwały.
Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział: „Rozumiem, że Komisja będzie
przedstawiała sposób rozwiązania spraw lub możliwość ich rozwiązania a nie będzie
sugerowała jednoznacznego rozwiązania.”
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy powiedział, że Radni będą współpracować
z ludźmi merytorycznie przygotowanymi do analizy wniosków zgodnie z literą prawa.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy zaproponowani
członkowie wyrażają zgodę na członkostwo w/w Komisji? Czy Pani Elżbieta Olszewska
wyraża zgodę?
Pani Elżbieta Olszewska – Radna wyraziła zgodę.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Pan Wacław
Rutkowski wyraża zgodę?
Pan Wacław Rutkowski- Radny wyraził zgodę.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Pan Dariusz
Kujawski wyraża zgodę?
Pan Dariusz Kujawski – Radny wyraził zgodę.
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Pan Sławomir
Jaskłowski wyraża zgodę ?
Pan Sławomir Jaskłowski – Radny wyraził zgodę.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy Pan Krzysztof
Rachuba wyraża zgodę?
Pan Krzysztof Rachuba – Radny wyraził zgodę.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Doraźnej Rady Gminy ds. analiz zmian
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin
oraz miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin.
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)Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do szóstego
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sochocin.
Pan Przewodniczący poprosił o omówienie projektu uchwały Panią Jolantę Kochanowską –
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin.
Pani Jolanta Kochanowska – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
„Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Zgodnie ze Statutem Gminy Sochocin
Komisja Rewizyjna upoważniona jest do rozpatrywania skarg na działalność Wójta oraz
Kierowników Jednostek Organizacyjnych. W związku z powyższym w skrócie przedstawię
przebieg prac Komisji Rewizyjnej dotyczących rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Sochocin. Komisja ustaliła, że w dniu 23 marca 2017 roku do Gminy Sochocin
wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące przekazania skargi na działalność
Wójta Gminy Sochocin w celu jej rozpatrzenia. W dniu 26 maja 2017 roku wpłynęło
uzupełnienie do tej skargi. Wpłynęły pisma od stron postępowania i innych osób. W związku
z powyższym Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności: odbyła dwa
posiedzenia w dniu 19 kwietnia i w dniu 13 czerwca, w których uczestniczyły strony
postępowania. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią skargi. Po dokonaniu analizy
dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga dot. cyt. „Prawnej aktualizacji
36

udziałowców i ich udziałów we wspólnocie wsi Gromadzyn” oraz cyt. „ Nadużywania władzy
przez Wójta Gminy Sochocin”. Komisja wystąpiła do Pana Wójta z prośbą o złożenie
wyjaśnień. Członkowie Komisji zapoznali się ze wszystkimi dokumentami oraz
wyjaśnieniami Pana Wójta, Pana wnoszącego Skargę oraz wyjaśnieniami innych osób
uczestniczących w posiedzeniach Komisji. W wyniku analizy dokumentów Członkowie
Komisji Rewizyjnej, uznali, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Starosta
wydaje decyzję w sprawie wykazu osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie, wykazu
obszaru gospodarstw rolnych oraz wielkości przysługujących udziałów, również Starosta
wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu spółki. Wójt w ramach pełnionego nadzoru
nie posiada uprawnień w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wykazu osób
uprawnionych oraz wielkości przysługujących udziałów. Wójt nie posiada żadnych
uprawnień w zakresie weryfikowania decyzji administracyjnych dot. statutu spółki. Rada
Gminy nie

sprawuje

nadzoru

w

zakresie

wydawania

decyzji

administracyjnych

w indywidualnych sprawach. Biorąc pod uwagę powyższe fakty w opinii Członków Komisji
Rewizyjnej nie można uznać za uzasadniony zarzut nadużywania władzy czy nie dopełnienia
obowiązków Wójta Gminy Sochocin. Komisja Rewizyjna proponuje uznać skargę
za bezzasadną. Państwo Radni dostali szczegółowe uzasadnienie dotyczące rozpatrzenia
skargi wraz z projektem uchwały. Dziękuję za uwagę.”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos.
Pan Dariusz Kujawski – Radny zapytał czego dotyczyło nadużywanie władzy Wójta.
Pani Jolanta Kochanowska – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej

odpowiedziała,

że nadużycie dotyczyło podpisu Pana Wójta na protokole ze spotkania mieszkańców
Wspólnoty wsi Gromadzyn. Pani Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienie Radcę Prawnego.
Pan Jacek Nieścior – Radca Prawny wyjaśnił, że podpis Pana Wójta na protokole nie miał
znaczenia w świetle prawa i nie miał mocy prawnej.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
Radnych chciałby zabrać głos.
Pan Krzysztof Dzięgielewski – Radny powiedział, że w poprzedniej kadencji też zajmował
się tą sprawą i podziękował Członkom Komisji Rewizyjnej za podjęcie takiej decyzji.
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Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sochocin.
Wyniki głosowania:
Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, Radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
7)Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do siódmego
projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu
Gminy Sochocin instrumentem płatniczym. Pan Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik
o omówienie projektu tej uchwały.
Pani Marzanna Kucharzak – Skarbnik Gminy „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową uruchomiło program
płatności upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Podjęcie
przedmiotowej uchwały związane jest z planowanym umożliwieniem dokonywania płatności
bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego jakim jest karta płatnicza w kasie
Urzędu Gminy Sochocin. Proszę o podjęcie tej uchwały w celu przystąpienia gminy do
programu i otrzymania nieodpłatnie terminala.”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu
Gminy Sochocin instrumentem płatniczym.

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 – 12
Pan

Stanisław

Kwiatkowski

–

Przewodniczący

Rady

Gminy

przeszedł

do punktu 12 „Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej
sesji”.
Nie było interpelacji.

Ad – 13
Pan

Stanisław

Kwiatkowski

–

Przewodniczący

Rady

Gminy

przeszedł

do punktu 13 „Wolne wnioski i zapytania.”
Głos zabrała Pani Katarzyna Koper – Główny specjalista ds. pozyskiwania środków
finansowych
„Szanowni Państwo! Wysoka Rado! w dniu 16.06.2017r. Marszałek Województwa
Mazowieckiego przekazał Radzie Gminy Sochocin do uzgodnienia, w trybie ustawy
o ochronie przyrody, projekt uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej
rozporządzenie

Wojewody

Chronionego Krajobrazu.

Mazowieckiego

w

sprawie

Nadwkrzańskiego

Obszaru

Przedłożony projekt uchwały dostosowuje rozporządzenie

do aktualnego brzmienia ustawy o ochronie przyrody. Obecnie obowiązuje zakaz budowy
nowych i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych położonych w odległości do 100 m
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Projektowana zmiana umożliwi
mieszkańcom gminy Sochocin rozbudowę istniejących budynków położonych w odległości
poniżej 100 m od rzek i innych naturalnych zbiorników wodnych. Ponadto zniesiony będzie
zakaz lokalizowania nowych obiektów budowlanych poniżej 100 m. Zgodnie z art. 23 ust. 3
ustawy o ochronie przyrody projekty uchwał sejmiku województwa dotyczące obszaru
chronionego krajobrazu wymagają uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.
Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego,
z zastrzeżeniem, że brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania
projektu uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu. Rada gminy może odmówić
uzgodnienia projektu uchwały wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały
prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie
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chronionego krajobrazu ma chronić. W związku z tym iż planowana zmiana Marszałka
Województwa Mazowieckiego wpłynie korzystnie na rozwój gminy wynikający z ustaleń
studium i miejscowego planu Gminy Sochocin. Jest propozycja żeby nie podejmować
uchwały w terminie 30 dni co będzie traktowane jako akceptacja wersji zaprezentowanej.”
Pani Katarzyna Koper poinformowała również o projekcie unijnym.
„Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach osi priorytetowej
Edukacja dla Rozwoju Regionu działanie 10.2 upowszechnienie kompetencji kluczowych
wśród osób dorosłych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie szkoleń lub innych form
podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych. W ramach projektu można zorganizować
bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz szkolenia z języków obcych.
Zajęcia są skierowane dla osób w wieku od 25 do 50 lat. Grupy docelowe mają mieć od 10 do
12 osób. Zajęcia będą się odbywały w przyszłym roku na terenie gminy Sochocin. Osoby
zainteresowane proszone są o zgłaszanie do pok. nr 12 do 7 lipca 2017r. Jeżeli zbiorą się
grupy to zostanie złożony projekt o dofinansowanie.”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos.
Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
„Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Wójcie! Mam taką interpelację połączoną
z pytaniami, ponieważ ostatnio byłem na spotkaniu odnośnie Rewitalizacji w Gminie
Sochocin. Mam uwagi i chciałbym przedstawić sytuację swojej miejscowości Milewa. Zacznę
od wiatraka, który jest bardzo starą budowlą. Kiedyś była propozycja, żeby przenieść wiatrak
do Skansenu w Sierpcu. Ten pomysł został zablokowany w myśl zasady niech zgnije a nie
damy zmarnować. Po za tym była też w Milewie szkoła, która miała tysiąc lat. Na Sali
są Sołtysi, łącznie z moją osobą, którzy są absolwentami tej szkoły. Szkoła była postawiona
na gruncie, który został zakupiony za pieniądze ze zbiórki społecznej. Żyją jeszcze ludzie,
którzy to pamiętają. To wszystko zostało sprzedane. W projekcje rewitalizacji jest propozycja
aby zgłaszać takie właśnie budowle. Nasza miejscowość została tego pozbawiona jakieś trzy,
cztery kadencje temu, dokładnie nie pamiętam. Poza tym jest remiza, która powoli dzieli los
wiatraka ale można z nią coś jeszcze zrobić. Chciałem zapytać czy z remizą będzie jeszcze
coś robione czy odeszła w zapomnienie. Poza tym składałem propozycję ponad dwa lata
temu, żeby udrożnić drogę powiatową w kierunku Słoszewa, gałęzie nie zostały usunięte.
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Chciałem się zapytać kiedy coś w tej sprawie zostanie zrobione. Mieliśmy też ewenement
na skalę Mazowsza, piknik lotniczy z krótszą tradycją. On zmarł w tym roku nie wiem czy
śmiercią naturalną. Chciałem się zapytać o dalsze losy w tej sprawie. Dziękuję bardzo.”
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: Szanowni Państwo do tej pory
odbyły się dwa pikniki lotnicze, głównym podmiotem, który brał odpowiedzialność była
Gmina Sochocin czyli Wójt. W tym roku na spotkaniu ze Starostą chcieliśmy, żeby powiat
objął współpartnerstwo. Po spotkaniu wszystko ucichło nie ma chętnych do współpracy.
Organizacja takiego pikniku jednak kosztuje. Jeżeli chodzi o remizę mamy przygotowane
projekty na Milewo i Drożdżyn czekamy na to żeby ruszyły programy u Marszałka.
Prawdopodobnie będzie to na jesieni tego roku. Jeżeli chodzi o wiatrak jest on własnością
prywatną. Na razie nie mamy środków jeżeli będzie możliwość pozyskania środków
w ramach Programu Rewitalizacji postaramy się to zrobić. Szkoła w Milewie ma nowych
właścicieli nie wiem czy jest możliwość odkupienia tego budynku. Jeżeli chodzi o drogę po
naszej stronie są trzy metry. Na poboczach tej drogi rosną wierzby. Trzeba złożyć wniosek
to Starostwa o pozwolenie i do RDOŚ w Warszawie to długo trwa.
Pan Wincenty Stańczak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy powiedział: „ Ja składałem
tą interpelacje ponad dwa lata temu gdyby to zostało od razu uruchomione myślę, że do tej
pory te urzędnicze sprawy byłyby załatwione. Drogi są już przetarte. W miejscowości
Koliszewo takie wierzby identyczne zostały usunięte. Oglądaliśmy drogę w Koliszewie, jeżeli
drzewa zostały by usunięte w taki sposób jak w Koliszewie satysfakcjonowało by mnie to.
Tam nie jest potrzebna szersza droga, tam chodzi o to żeby była przejezdna. Inercja
urzędnicza utrudnia życie rolnikom, mieszkańcom. Po za tym jest to wstyd dla tutejszej
Gminy, mnie jako Radnego ponieważ Ci ludzie, którzy idą 4 sierpnia pytają się czy tutaj jest
jakaś władza bo to niemożliwe żeby była taka droga na terenie gminy. Wójt Gminy
Płońsk wita pielgrzymów na swoim terenie na granicy Słoszewa – Smardzewa, przechodzi
kilometr, dochodzi do granicy Milewa, wsiada w samochód i zawraca bo mówi, że to nie jego
sprawa nie jego gmina, nie jego obciach.”
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział: „Panie Radny! Wysoka Rado!
te drogi na Milewie znałem trzy czy cztery lata mieszkałem tam, zjeździłem każde
gospodarstwo. Wiem, że Pan mówi o pielgrzymce, która idzie 4 sierpnia. A pokazywałem
Panu drogę, która jest naprawdę bardzo dobra tylko dłuższa o pół kilometra. Cóż to jest pół
kilometra dla pątnika, który idzie do Częstochowy? Panie Radny, Panie Przewodniczący
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proszę mnie posłuchać my naprawdę mamy tyle dróg, gdzie dużo ludzi uczęszcza tą drogą
to nie jest złośliwe gdyby były pieniądze byłoby to zrobione. Koliszewo dawało swoje
fundusze sołeckie przez parę lat. W Milewie mamy dokumentację na jedną na drugą ma Pan
tego świadomość, ja też Państwo Radni też.”
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy nie wystarczyło
by podciąć tych gałęzi.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy odpowiedział, że podcięcie nic nie da ponieważ
rosną tam wierzby.
Pan Krzysztof Rachuba – Radny zapytał: „Panie Przewodniczący! Panie Wójcie!
Na zebraniu odnośnie funduszu sołeckiego obiecał Pan, że tą drogę którą będziemy robić,
a raczej grupa będzie robiła będzie najpierw geodeta i wytyczy drogę tak jak powinna być.
W piątek grupa weszła na drogę i zaczęła pracować. Dlaczego nie ma geodety tak jak
rozmawialiśmy?
Pan Andrzej Romatowski – Wójt Gminy zapytał o którą drogę dokładnie chodzi. Czy
o przedłużenie ulicy Magazynowej?
Pan Krzysztof Rachuba – Radny odpowiedział: „Nie ta droga. Rozmawialiśmy o tym
zjeździe na 50, że jest źle wykonany nie w tym miejscu miał Zarząd Dróg poprawić miał tam
Pan interweniować plusem do tego miał być geodeta z gminy. Obiecał Pan geodetę z gminy
dopiero zaczną się prace. Nie zaczynajmy od tyłu pracy. Sypiemy żwir na grunty prywatne.”
Pan Andrzej Romatowski – Wójt odpowiedział, że interwencja w Generalnej Dyrekcji nie
przyniesie skutków. Ciężko jest zrobić zmianę w pasie drogi nr 50.
Pan Krzysztof Rachuba – Radny odpowiedział, że chodzi tylko o zmianę wjazdu.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt powiedział, że wjazd jest w pasie drogi. Jutro będzie
Kierownik, który zajmuje się drogą krajową nr 50 i porozmawiam z nim o wjeździe.
Pan Krzysztof Rachuba – Radny zapytał co z geodetą.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt odpowiedział, że geodeta w swoim czasie.
Pan Krzysztof Rachuba – Radny zapytał kiedy to będzie.
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Pan Andrzej Romatowski – Wójt odpowiedział, że jak porozmawia z Kierownikiem
odcinka dróg krajowych w Poczerninie.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos.
Pan Łukasz Szabrański – Radny zwrócił się do Pana Wójta i poprosił o zorganizowanie
spotkania z mieszkańcami, którzy mają swoje posiadłości przy skrzyżowaniu na którym
powstać ma rondo. Pan Radny poprosił również o interwencję w sprawie uciążliwego ptactwa
na terenach za szkołą w Sochocinie.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt odpowiedział, że spotkanie z mieszkańcami zostanie
zorganizowane. Działania w sprawie ptactwa zostaną podjęte.
Pan Krzysztof Rachuba – Radny zapytał się o Pana Jarczewskiego z Baraków, który
wykopał rów na własny koszt.
Pan Andrzej Romatowski – Wójt podziękował za przypomnienie o tej sprawie.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
chciałby zabrać głos.
Pan Dariusz Kujawski – Radny nakreślił problem z rozprzestrzenianiem się groźnej rośliny
Barszczu Sosnowskiego w pobliżu rzeki Płonki. Radny poprosił Pana Wójta aby podjęto
współpracę z Gminą Płońsk oraz Zarządem Melioracji w kwestii zwalczania tej rośliny.
Przedstawiono również prezentację fotograficzną.
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Państwa
ma pytania.
Nie było pytań.
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Ad –14
Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady zamknął obrad XXIV Sesji Rady
Gminy Sochocin słowami „Zamykam obrady XXIV Sesji Rady Gminy Sochocin.”

Protokół sporządziła:
Iwona Białęcka

Nagranie video z XXIV

Sesji Rady Gminy Sochocin z dokładnymi wypowiedziami dostępne na stronie Urzędu Gminy Sochocin

www.sochocin.pl. dostępne do odsłuchu w Urzędzie Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 09-110 Sochocin pok. Nr 18.
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