
Protok61 Nr XXII/20 13 


z XXII Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 26 czerwca 2013 roku 


w sali narad Urzydu Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza 


- Przewodnicz~cego Rady Gminy 


Obrady rozpoczyto 0 godz. 10.00 

Zakonczono 0 godz. 15.00 

Stan Radnych - 15 

Ad-l 

Na podstawie art. 20 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz,!dzie gminnym 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl XXII Sesjy Rady Gminy 

Sochocin VI kadencji samorz'!du gminnego. Stwierdzil, ze w Sesji uczestniczy 15 Radnych, 

czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. 

Nastypnie powital Panstwa Radnych i Panstwa Soltys6w, Pani,! Anny Zwierzchowsk,! 

W6jta Gminy Sochocin, Pana Roberta Olewniczaka - Naczelnika Wydzialu Prewencji 

Komendy Powiatowej Policji w Plonsku, Pana Rafala Michniewicza - dzielnicowego 

z Rewiru czys6 gminy Sochocin, Pana Pawla Wudarczyka - Kierownika Wydzialu 

Dzielnicowych w Plonsku, Pana Jerzego Ryzinskiego - Zastypcy W6jta Gminy Sochocin, 

Pani,! Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy, Pani'! Marzanny Kucharzak - Skarbnika Gminy, 

Pana Jacka Niesciora - przedstawiciela Kancelarii Radc6w Prawnych w Pultusku, dyrektor6w 

plac6wek oswiatowych (wedlug listy obecnosci), kierownik6w jednostek organizacyjnych 

(wedlug listy obecnosci), kierownik6w wydzia16w (wedlug listy obecnosci), Pani,! Mileny 

Konopky - Prezesa Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Sochocinie, kierownik6w 

wydzial6w (wedlug listy obecnosci), Pana Zbigniewa Nowakowskiego - Prezesa Gminnego 

Klubu Sportowego "Wkry" Sochocin, przedstawicieli druzyny: Pana Huberta Szczeczko, 

Pana Mateusza Ordaka, przedstawicieli medi6w: "Tygodnika Ciechanowskiego", gazety 

lokalnej "Plonszczak PRESS", Wirtualnego Plonska, przedstawiciela Glosu Plonska, 

Tygodnika Extra Plonsk oraz mieszkanc6w gminy Sochocin przybylych na dzisiejsz,! sesjy. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz'!cy Rady Gminy - poprosil 0 zabranie glosu Pani,! Anny 

Zwierzchowsk'! - W6jta Gminy. 
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Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - wyjasnila, ze na sesjy Rady Gminy zostali 

zaproszeni przedstawiciele Gminnego Klubu Sportowego "Wkry" Sochocin, poniewaZ nasza 

druzyna uzyskala awans do Ligi Okrygowej. Pani W6jt podkresiHa, ze jest to historyczne 

wydarzenie, bo jeszcze niedawno GKS Wkra Sochocin grala w "B" klasie. 

Nastypnie Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - podziykowala Panu Zbigniewowi 

Nowakowskiemu - Prezesowi GKS "Wkra" Sochocin, zaproszonym przedstawicielom 

druzyny oraz trenerowi druzyny Panu Krzysztofowi Dziygielewskiemu wryczajqc kwiaty, 

pilky i torby sportowq. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - poprosil 0 zabranie glosu 

przedstawiciela druzyny. 

Pan Hubert Szczeczko - podziykowal za srodki, kt6re gmina przekazuje na utrzymanie 

Klubu i wspieranie dzialalnosci Gminnego Klubu Sportowego "Wkra" Sochocin. 

Ad-2 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przedstawH porzqdek obrad 

w nastypujqcej kolejnosci: 

Proponowany porzqdek obrad: 

1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. 	 Przyj~cie porzlldku obrad. 

3. 	 Przyj~cie protokolu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej 
w dniu 11 czerwca 2013 roku. 

4. 	 Informacja Wojta 0 dzialaniach mi~dzysesyjnych. 

5. 	 Informacja 0 stanie bezpieczenstwa i porzlldku publicznego w gminie Sochocin. 
6. 	 Informacja 0 dzialalnosci gminnych jednostek organizacyjnych: Gminnego Osrodka 

Pomocy Spolecznej, Gminnego Osrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej. 
7. 	 Dyskusja. 
8. 	 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Sochocin wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budzetu Gminy Sochocin za rok 2012 oraz zapoznanie si~ z informacjll 
o stanie mienia Gminy Sochocin: 

1) prezentacja sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budzetu Gminy Sochocin oraz informacjq 0 stanie mienia; 

2) 	 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez 
W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2012 rok; 
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3) dyskusja; 
4) podjycie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok. 
9. 	 Podjtrcie uchwaly w sprawie udzielenia Wojtowi Gminy absolutorium z tytulu 

wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok: 

1) 	 zapoznanie Rady Gminy z Uchwal,! Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin 
o opinii wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok i wniosku w sprawie 
absolutorium dla W6jta Gminy Sochocin; 

2) 	 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 wniosku Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi 
Gminy Sochocin za 2012 rok; 

3) dyskusja; 

4) glosowanie nad uchwal,! w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy absolutorium 
z tytulu wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok. 

10. Podjtrcie uchwal: 

• 	 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013 
2030, 

• 	 w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok, 

• 	 w sprawie okreSlenia terminu, cZystotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• 	 w sprawie wyraZenia zgody na sprzedaZ zabudowanej nieruchomosci gruntowej 
stanowi,!cej wlasnosc gminy Sochocin, 

• 	 w sprawie okreslenia ilosci i usytuowania przystank6w komunikacyjnych na terenie 
Gminy Sochocin oraz warunk6w i zasad korzystania z tych przystank6w, 

• 	 w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodnicz'!cemu organu wykonawczego 
jednostki pomocniczej bydzie przyslugiwala dieta, 

• 	 w sprawie poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci oraz oplaty targowej 
w drodze inkasa, okreslenia inkasent6w i wysokosci wynagrodzenia za inkaso. 

11. Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zamknitrcie obrad XXII Sesji Rady Gminy. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy na prosby policjant6w z Powiatowej Komendy Policji 

w Plonsku zaproponowal zamiany punktu 5 z punktem 4. 

Przewodnicz<l-cy Rady Gminy poddal propozycjy pod glosowanie: 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si~ od glosu" - 0. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos 

odnosnie przedstawionego porz'!dku obrad. 
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Pan Andrzej Romatowski - Radny - zlozyl wniosek formalny 0 rozszerzenie 

proponowanego porz~dku obrad 0 dwa pUnkty: 


- punkt pierwszy - " Odwolanie Przewodnicz~cego Rady Gminy Sochocin Pana Dariusza 


Swiercza", 


- punkt drugi -" Powolanie nowego Przewodnicz~cego Rady Gminy Sochocin". 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, w ktarym mleJscu 

w porz~dku obrad umiesci6 te punkty. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - odpowiedzial, ze po punkcie 2. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie wniosek 

formalny zlozony przez Radnych. 

Wyniki glosowania: 

Glosowal0 IS Radnych : "za" - 10 Radnych, 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze poprawka do porz~dku obrad zostala przyjyta. 

Nastypnie Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie porz~dek obrad wraz 

z poprawkami. 

Wyniki glosowania: 

Glosowal0 IS Radnych : "za" - 1 5 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy zaproponowal 15 minutow~ przerwy, aby Radca Prawny magI 

ustosunkowa6 siy do wniosku zlozonego do porz~dku obrad przez Radnych. 

Wyniki glosowania: 

Glosowal0 IS Radnych : "za" - 1 5 Radnych , "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

15 minut przerwy 
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wznowil obrady XXII Sesji Rady 


Gminy Sochocin. Odczytal wniosek Radnych Rady Gminy Soc hoc in 0 rozszerzenie porz'!-dku 


obrad XXII sesji Rady Gminy Sochocin ( w zal,!czeniu) . 


Nastypnie Przewodnicz'!cy Rady Gminy wyjasnil, iz na pocz,!-tku nalezy powolac Komisjy 


Skrutacyjn,!, ktora przeprowadzi glosowanie w sprawie odwo1ania Przewodnicz'!-cego Rady 


Gminy. Poprosi1 0 zglaszanie kandydatur do komisji: 


Pan Stanislaw Kwiatkowski - zglosil pani,!- Gra:zyny Lejkowsk,!. 


Pan Andrzej Romatowski zglosil Pani,!- Anny Giranowsk'!. 


Pani Barabara Lepakiewicz zglosi1a Pana Krzysztofa Dziygielewskiego. 


Przewodnicz'!-cy Rady Gminy zapytal kandydatow do Komisji, czy wyrazaj'!- zgody na udzial 


w Komisji Skrutacyjnej. 


Pani Grazyna Lejkowska wyrazila zgody. 


Pani Anna Renata Giranowska wyrazila zgody. 


Pan KrzysztofDziygielewski wyrazil zgody. 


Pan Dariusz Swiercz poddal pod glosowanie sklad Komisji Skrutacyjnej: 


1. Pani Grazyna Lejkowska. 

2. Pani Anna Renata Giranowska. 

3. Pan Krzysztof Dziygielewski. 

Wyniki gtosowania: 

Gtosowal0 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - o. 

Przewodnicz'!-cy Rady Gminy stwierdzil, ze Komisja Skrutacyjna zostala powolana. Poprosil 

czlonkow Komisji 0 przejscie do pomieszczenia obok w celu przygotowania glosowania. 

Po kilkunastu minutach czlonkowie Komisji Skrutacyjnej wrocili na saly narad. 
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Pani Anna Renata Giranowska - Przewodnicz~ca Komisji Skrutacyjnej - odczytala 

protok61 z wyboru Przewodnicz~cego Kornisji Skrutacyjnej. Przewodnicz~c~ Kornisji 

Skrutacyjnej zostala Pani Anna Renata Giranowska ( protok61 w zal~czeniu). 

Nastypnie Przewodnicz~ca Kornisji Skrutacyjnej poprosila Pani~ Elzbiety Krauze -

Sekretarza Grniny 0 wyjasnienie zasad glosowania. 

Pani Elibieta Krauze - Sekretarz Gminy - wyjasnila, ze Kornisja Skrutacyjna zatwierdzila 

wz6r karty do glosowania w sprawie odwolania Przewodnicz~cego Rady Grniny. W karcie 

widnieje pytanie ; czy jest P anIP ani za odwolaniern Przewodnicz~cego Rady Grniny Pana 

Dariusz Swiercza? Oraz trzy odpowiedzi: "tak", "nie", "wstrzyrnujy siy od glosu". Na dole 

widnieje piecz~tka Rada Grniny Sochocin. 

Pani Sekretarz wyjasnila, ze glos bydzie uwaZany za wazny, jezeli znak X lub znak + zostanie 

postawiony obok wybranej jednej odpowiedzi. Na przyklad: ktos jest za odwolaniern 

Przewodnicz~cego Rady Grniny stawia znak X przy odpowiedzi "tak", jezeli ktos nie chce 

odwolania Przewodnicz~cego Rady Grniny stawia X przy odpowiedzi "nie". lezeli ktos 

wstrzyrnuje siy od glosowania stawia znak X przy odpowiedzi " wstrzyrnujy siy od 

glosowania" . 

Glos uWaZa siy za niewazny, jezeli nie bydzie postawionego znaku X lub + w kratce obok 

odpowiedzi lub bydzie postawiony inny znak. 

Nastypnie Pani Elzbieta Krauze - Sekretarz Grniny - wyjasnila, w jaki spos6b odbydzie siy 

glosowanie. Na stoliku znajduje siy pusta uma, nastypnie Pan Krzysztof Dziygielewski 

czlonek Kornisji bydzie odczytywal alfabetycznie nazwiska Radnych, wyczytany Radny 

bydzie podchodzil do Pani Anny Giranowskiej, kt6ra poda karty do glosowania, Radny 

zaglosuje i wrzuci karty do umy. 

Pani Sekretarz zapytala, czy s~ jakies pytania. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - stwierdzil, ze w rniejscu glosowania nie rna tajnosci 

glosowania. 

Pani Elibieta Krauze - Sekretarz Gminy - wyjasnila, ze kazdy Radny pojedynczo 

podchodzi po karty i glosuje. 
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Radni poprosili 0 wylqczenie bqdz przestawienie kamery, ktora stala w miejscu glosowania. 

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - czlonek Komisji Skrutacyjnej - odczytywal po kolei 

nazwiska Radnych. Radni podchodzili do Pani Anny Giranowskiej, odbierali karty do 

glosowania, glosowali i wrzucali glos do urny, wedlug kolejnosci: 

l. BiezUI1ska Beata Iwona 

2. Dziygielewski Krzysztof 

3. Gburzynski Jakub 

4. Giranowska Anna Renata 

5. Jankiewicz Lucyna Marianna 

6. Kwiatkowski Stanislaw 

7. Lejkowska GraZyna Zofia 

8. Lepakiewicz Jozefa Barbara 

9. Pierzchala Zygmunt Sebastian 

10. Szabranski Lukasz 

11. Romatowski Andrzej Jan 

12. Rutkowski Andrzej 

13. Swiercz Dariusz Czeslaw 

14. Wiktorowicz Tomasz Andrzej 

15. WoZniak Stanislaw Henryk 

Po przeprowadzonym glosowaniu Komisja Skrutacyjna przeszla do pomieszczenia obok 

w celu przeliczenia glosow. 

Po kilku minutach. 
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Pani Anna Renata Giranowska - Przewodnicz~ca Komisji Skrutacyjnej - odczytala 

"Protok61 Komisji Skrutacyjnej powolanej w celu ustalenia wynik6w glosowania w sprawie 

odwolania Przewodnicz£j.cego Rady Gminy na sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2013 r. 

Komisja Skrutacyjna w skladzie: 

I.Anna Renata Giranowska 

2.GraZyna Lejkowska 

3.Krzysztof Dziygielewski 

ustalila nastypuj£j.ce wyniki glosowania tajnego: 

za odwolaniem Przewodnicz£j.cego Rady Gminy - 6 glos6w 

przeciw odwolaniu - 9 glos6w 

wstrzymalo siy od glos6w - o. 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, ze w wyniku glosowania tajnego - Pan Dariusz Swiercz nie 

zostal odwolany z pelnienia funkcji Przewodnicz£j.cego Rady Gminy. 

Podpisy czlonk6w Komisji Skrutacyjnej". 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal za oddane glosy, 

a tych Panstwa kt6rzy glosowali za odwolaniem postara siy przekonac, ze przestrzeganie 

procedur jest waZne w pelnieniu funkcji Radnego. 

Nastypnie Przewodnicz£j.cy Rady Gminy poddal pod glosowanie zdjycie z porz£j.dku obrad 

punktu dotycz£j.cego " Powolania nowego PrzewodnicZ(j.cego Rady Gminy Sochocin". 

Wyniki glosowania: 

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

Przewodnicz£j.cy Rady Gminy stwierdzil, ze punkt " Powolanie nowego Przewodnicz£j.cego 

Rady Gminy Sochocin" zostal zdjyty z porz£j.dku obrad. 

Przewodnicz£j.cy Rady Gminy stwierdzil, ze porz£j.dek obrad zostal przyjyty jednoglosnie. 
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Ad-3 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeczytal punkt 3 porzq.dku obrad: 

" Przyjycie protokolu z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

11 czerwca 2013 roku". Nastypnie zapytal, czy w tym pUnkcie ktos z Panstwa Radnych 

chcialby zabrac glos. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodniczq.cy Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XXI Nadzwyczajnej Sesji 

Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 11 czerwca 2013 roku 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - 0. 

Przewodniclitcy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal przyjyty jednoglosnie. 

Ad-5 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przystq.pil do punktu 5 : 

"Informacja 0 stanie bezpieczenstwa i porzq.dku publicznego w gminie Sochocin". Poprosil 

o zabranie glosu Pana Roberta Olewniczaka - Naczelnika Wydzialu Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Plonsku. 

Pan Robert Olewniczak - Naczelnik Wydzialu Prewencji Komendy Powiatowej Policji 


w Plonsku - powiedzial, ze poziom bezpieczenstwa w gminie Sochocin jest wysoki. W skali 


powiatu wzrosla wykrywalnosc przestypstw. Na teren gminy Sochocin opr6cz dzielnicowych 


kierowani sq. r6wniez policjanci z Wydzialu Ruchu Drogowego. 


Pan Robert Olewniczak wyjasnil, iz Policja z Plonska wsp6lpracuje z Centrum Szkolenia 


Policji w Legionowie. Dane statystyczne ( w materialach na sesjy). 


Pan Zygmunt Pierzchala - Radny - poinformowal, ze przez Drozdzyn cZysto przejezdzajq. 


motocyklisci i nie zwazajq. na przechodzq.ce poboczem starsze osoby. 


Pan Zygmunt Pierzchala zapytal 0 koszt akcji w Przyborowicach. 
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Pan Robert Olewniczak - Naczelnik Wydzialu Prewencji Komendy Powiatowej Policji 

w Plonsku - wyjasnil, ze wszystkie procedury w zakresie uzycia srodk6w przymusu 

i przeprowadzenia kontroli zostaly uzyte wzorowo podczas akcji w Przyborowicach. 

Funkcjonariusze policji otrzymali nagrody od Mazowieckiego Komendanta Policji. 

Na zakonczenie nadkomisarz zaapelowal, aby w zwi').zku ze zblizaj').cymi siy wakacjami, zeby 

rodzice baczniej dozorowali dzieci, aby uchroni6 je przed zagrozeniami takimi jak, np. 

utoniycia. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Panu Robertowi 

Olewniczakowi - Naczelnikowi Wydzialu Prewencji Komendy Powiatowej Policji 

w Plonsku. Przyst').pil do punktu 4 : Informacja W6jta 0 dzialaniach miydzysesyjnych. 

Poprosil Pani'). Anny Zwierzchowsk'). - W6jta Gminy 0 zabranie glosu. 

Ad-4 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - na pocz').tku podziykowala Panu Robertowi 

Olewniczakowi - Naczelnikowi Wydzialu Prewencji Komendy Powiatowej Policji 

w Plonsku oraz Panu Rafalowi Michniewiczowi i Mariuszowi Pajewskiemu - dzielnicowym 

w gminie Sochocin za pracy wlozon'). w utrzymanie bezpieczenstwa w gminie Sochocin. 

Nastypnie Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nastypuje: 

"Informacja 0 dzialalnosci micrdzysesyjnej 


Wojta Gminy Sochocin 


przedstawiona na Sesji Rady Gminy Sochocin 


w dniu 26 czerwca 2013 roku 


Panie Przewodnicz~cy! 


Wysoka Rado! 


Panie i Panowie Soltysi! 


Szanowni Panstwo! 


Uchwaly podjyte przez Panstwa Radnych na Sesji Rady Gminy w dniu 

27 marc a 2013 roku oraz na nadzwyczajnych Sesjach odbytych w dniu 20 maja i 11 
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ezerwea zostaly przekazane do organ6w nadzoru zgodnie z obowi£:tzuj£:teymi przepisami 

prawa oraz do kom6rek merytoryeznyeh Urzt(du Gminy w eelu ieh realizaeji. 

1. 	 Od 27 marea podejmowane byly dzialania w zakresie biei<}cych spraw Gminy 
i Urzedu Gminy w formie 12 zarz£:tdzen W6jta, najwazniejsze z nieh to zarz£:tdzenia 
dotyez£:tee spraw finansowyeh. 

2. 	 W zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego zakonezylismy w pelni 
analizt( wniosk6w w sprawie zmian przeznaezenia terenu. Obeenie opraeowywany 
jest wstt(pny projekt zmian w planie po uzgodnieniu z Komisj£:t urbanistyezn£:t. 

3. 	 Opraeowany zostal zupelnie nowy plan obrony eywilnej gminy Soehoein oraz wydane 
zostaly deeyzje nakladaj£:tee obowi£:tzek swiadezen osobistyeh oraz rzeezowyeh na 
rzeez obronnosei. 

4. 	 Wykonywane byly ezynnosei w eelu regulaeji stanu prawnego nieruehomosei 
stanowi£:teyeh wlasnosc gminy. Od dnia 27 marea zostaly zlozone dokumenty na 44 
dzialki w S£:tdzie Rejonowym w Plonsku, w eelu ustanowienia stanu prawnego, 
w stosunku do 23 dzialek zalozone s£:t ksit(gi wieezyste, natomiast w sprawie 21 
dzialek postt(powanie nadal sit( toezy. 

5. 	 Wydalismy 136 deeyzji w sprawie przyznania stypendi6w szkolnyeh dla uezni6w. 
Jest to pomoe materialna 0 eharakterze soejalnym. Og61em wyplaeilismy z tego tytulu 
69000 z1. 

6. 	 W ramaeh podpisanej umowy pomit(dzy Gminnym Osrodkiem Pomoey Spoleeznej 

a Fundaej£:t Banku 2ywnosei w Cieehanowie w II kwartale biez£:teego roku 90 
najubozszyeh rodzin z terenu naszej gminy otrzymalo nieodplatnie produkty 
zywnoseiowe ( 674 kg 0 l£:teznej wartosei 1 920 z1.). 

7. 	 W miesi£:teu kwietniu wyplaeilismy rolnikom 213 898 z1. z tytulu zwrotu podatku 
akeyzowego zawartego w eenie oleju napt(dowego wykorzystywanego do produkeji 
rolnej. 

8. 	 Do dnia 15 maja zostala zebrana II rata podatk6w lokalnyeh, Paniom Panom 
Soltysom dzit(kujt( bardzo za pomoe w zbieraniu raty podatku. 

Dzialania zwiclzane z funkcjonowaniem placowek oswiatowych. 

1. 	 W ustawowym terminie ( do 30 maja) zatwierdzilam arkusze dotyez£:tee organizaeji 
roku szkolnego 2013/2014 z uwzglt(dnieniem raport6w oraz protokolu zespolu 
zadaniowego powolanego w eelu opraeowania zasad organizaeji i funkejonowania 
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kontroli zarz~dczej w Urzydzie Gminy Sochocin i jednostkach organizacyjnych 
gmmy. 

2. 	 Wczoraj zostala dokonana ocena pracy Dyrektora Szkoly Podstawowej 
w Smardzewie. 

3. 	 Trwaj~ prace remontowo porz~dkowe w Szkole Podstawowej 
w Kolozybiu ( malowanie elewacji zewnytrznej, odnowienie czysci sal lekcyjnych, 
przygotowanie pomieszczenia na biblioteky, porz~dkowanie terenu na zewn~trz). 
W tym roku szkola obchodzi 50 - lecie. Remont nie kosztowal nawet 10 tys. zl. 

4. 	 Wykonywane s~ rowmez prace w Szkole Podstawowej w Smardzewie 
- aktualnie - naprawa instalacji elektrycznej, zamontowanie instaiacji "odgromowej". 
Planujemy rowniez odnowienie elewacji zewnytrznej oraz kilku sallekcyjnych. 

Wymienione przeze mnie prace wykonywane s~ z udzialem pracownikow zatrudnionych 
w ramach robot publicznych (8 osob oddelegowanych do prac w placowkach oswiatowych 

oraz do Gminnego Zakladu Komunalnego sp. z 0.0.) . 

Dzialania podejmowane w zakresie drog gminnych, skwerow oraz porzqdku 

1. 	 W omawianym okresie zlecalismy Gminnemu Zakladowi Komunalnemu prace 
zwi~zane z: 

• 	 r6wnaniem dr6g gminnych ( koszt: 21 533 z1.), 

• 	 remontami drog gminnych ( Idzikowice, Kondrajec - koszt 4 899zl.), 

• 	 biez~cym utrzymaniem i napraw~ ubytk6w bitumicznych ( Koliszewo, Sochocin ul. 
Magazynowa, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Sucharskiego, Cmentarna, 40-lecia 
koszt 5 085 z1.). 

2. 	 W ramach funduszu solecki ego wykonano nastypuj~ce prace: 

• 	 modernizacja drogi gminnej w Smardzewie - koszt 10 129 zl., 

• 	 realizowana jest modernizacja drogi gminnej w Kypie - koszt 7 130 zl., 

• 	 remont drogi gminnej w Gutarzewie - koszt 8 279 zl., 
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• 	 wydalismy zlecenia na doswietlenie uliczne; w Barakach zamontowanie 2 lamp, 
w Kolozybiu - 3 lamp, w Bolycinie - 3 lamp, 

• 	 podjylismy dzialania maj~ce na celu wymiany linii zamontowanie dodatkowych 
punkt6w oswietleniowych w Idzikowicach. 

3. 	 Do 31 lipca przekatemy Panstwu Soltysom infonnacje 0 wysokosci funduszu 
solecki ego dla poszczeg6lnych solectw na 2014 rok. 

4. 	 W maju rozpoczyte zostaly prace zwi~zane z rozbi6rk~ mostu na rzece Wkrze 
w Gutarzewie, kt6re wykonuje finna "Koptrans" z Ciechanowa. 

5. 	 Rozebrany zostal "szalet" w rynku w Sochocinie, kt6ry nie nadawal siy do uzytku, 
w jego miejsce udostypnilismy " toy-toy". 

6. 	 Zostaly wymienione r6wniez kosze uliczne na smieci, uporz~dkowany zostal teren 
przy przystankach autobusowych. 

7. 	 Uporz~dkowalismy skwery w Sochocinie oraz umiescilismy "banery" 
w rynku w celu poprawy wygl~du centrum Sochocina Banery maj~ charakter 

promocYJny, przedstawiaj~ najbardziej charakterystyczne i piykne miejsca w tej 
gminie. 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

1. 	 Na podstawie ustawy Prawo zam6wien pub1icznych przeprowadzilismy 
w trybie przetargu nieograniczonego postypowanie na " odbieranie 
i zagospodarowanie odpad6w komunalnych z nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj~ 
i nie zamieszkuj~ mieszkancy z terenu gminy Sochocin". 

Za najkorzystniejsz~ uznano oferty zlozon~ przez Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Plonsku. W dniu 14 czerwca biez~cego roku podpisalismy umowy z Prezesem Sp61ki. Jest 

to umowa na swiadczenie uslug obejmuj~cych wyw6z 

i zagospodarowanie odpad6w komunalnych od 1 Iipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku 

na kwot~ 745 787 zl. 

2. 	 Panstwo otrzymali kolejny numer "Ekofakt6w", w kt6rych zawarte s~ szczeg6lowe 
infonnacje dotycz~ce segregowania, platnosci, odbioru oraz innych watnych spraw 
dotycz~cych odpad6w. Infonnacja ukazala siy r6wniez w gazecie "Extra Plonsk". 

3. 	 Harmonogramy odbioru odpad6w s~ zal~cznikiem do "Ekofakt6w" , byd~ 
umieszczone na stronie intemetowej oraz wywieszone na tablicach ogloszen 
w Urzydzie Gminy i u Panstwa Soltys6w. 
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4. Do dnia 1 lipca wszyscy mieszkancy otrzymaj~ pojemniki oraz worki do 
segregowama odpad6w. 

5. 	 Odpady wielkogabarytowe byd~ odbierane r6wniez przez Przedsiybiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Pionsku, 0 ustalonym terminie bydziemy powiadamiac 
Panstwa. 

6. 	 "Elektrosmieci" byd~ przyjmowane na terenie Gminnego Zakladu Komunalnego 
sp. z 0.0., przez Przedsiybiorstwo Gospodarki Odpadami HB Recykling sp. z o. o. 
z Kielc. 

7. 	 Dol~czone do "ekofakt6w" magnesy maj~ nam wszystkim ulatwiac segregowanie 
odpad6w. 

8. 	 Zgodnie z uchwal~ Rady Gminy z dnia 11 czerwca od dnia 1 lipca byd~ obowiqzywac 
nowe zrozmcowane stawki za odbi6r odpad6w komunalnych segregowanych, 
w zwi~zku z powyzszym mieszkancy, kt6rzy zadeklarowali segregowanie s~ 

zobowiqzani zlozyc now~ deklaracjy do 10 lipca. 

9. 	 Oplaty za odbi6r odpad6w nalezy uiszczac przelewem na wskazane konto bankowe 
do 15 dnia kai:dego miesi,!-ca. Kazdy platnik otrzyma indywidualny numer konta 
bankowego. 

10. Aktualnie spotykamy siy na zebraniach w poszczeg6lnych miejscowosciach 
i informujemy 0 organizacji gospodarki odpadami komunalnymi. 

Dzialania podejrnowane w zakresie budowy sieci kanalizacji 

1. 	 W dniu 20 czerwca zostal ogloszony przetarg nieograniczony na budowy SleCl 
kanalizacji sanitamej w Sochocinie etap II a, termin otwarcia ofert - 5 lipca. 

2. 	 Siec kanalizacj i sanitamej w Sochocinie bydzie wykonywana wIll podetapach: 

• 	 I: bydzie obejmowal ulicy Szkoln~ i fragment ulicy Plonskiej ( do Poczty) planowany 
termin realizacj i do 31 grudnia 2013 roku, 

• 	 II: bydzie obejmowal ulicy Nadrzeczn~, Guzikarzy, czysc ulic Plonskiej, 
Zeromskiego, Sienkiewicza i Magazynowej, planowany termin realizacji do 31 maja 
2014 roku, 
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• 	 III: bydzie obejmowal cZysc ulic: Magazynowej, Wolnosci, Sienkiewicza 
i Zeromskiego, planowany termin realizacji to 31 maja 2015 roku. 

3. 	 Odbylismy spotkania informacyjne z mieszkancami poszczeg61nych ulic, wszyscy 
mogli zapoznac siy z projektem, w tym z planowanym przebiegiem kanalizacji na 
poszczeg61nych nieruchomosciach, dokonalismy r6wniez uzgodnien i konsultacji 
z mieszkancami. 

4. 	 Calkowity koszt przedsiywziycia to 3 797 359 zl. Zakonczenie planowane jest do 30 
czerwca 2015 roku. 

5. 	 Na powyzsze przedsiywziycie podpisalismy umowy z Samorz~dern Wojew6dztwa 
Mazowieckiego 0 dofinansowanie w wysokosci 2361 771 zl. ~. 75% koszt6w 
kwalifikowanych w rarnach Prograrnu Rozwoju Obszar6w Wiejskich. 

Przeprowadzone rozpoznania cenowe 

1. 	 W omawianyrn okresie przeprowadzilisrny 2 postypowania 0 udzielenie zam6wienia 
publicznego w rarnach rozpoznania cenowego na: 

• 	 budowy sieci wodoci~gowej Sochocin - Gutarzewo. Do realizacji zarn6wienia zostala 
wybrana oferta Zakladu Uslug Wodnych w Mlawie. 27 maja podpisalismy umowy 
z wykonawc~ na kwoty 33 499 zl. 

• 	 okresowy przegl~d teclmiczny 123 przydomowych oczyszczalni sciek6w. 

Termomodernizacja budynkow uZ}'tecznosci pubJicznej na terenie gminy Sochocin 

l. 	 Wykonawca zakonczyl prace w budynku Przedszkola, aktualnie trwaj~ prace 
w budynku Szkoly i Hali Sportowej. W biez~cym roku planowana jest jeszcze 
terrnomodemizacja Stol6wki Szkolnej. Prace przebiegaj~ zgodnie z ustalonym 
harmonograrnern . 

Ziozone wnioski i podpisane umowy 

1. 	 18 kwietnia zlozylismy wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
o zwiykszenie subwencji og61nej z tytulu pomocy w przypadkach losowych 

z przeznaczeniem dla Publicznego Zespolu Szk61 i Przedszkoli Samorz~dowych 
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w Sochocinie ( remont dachu na najstarszej cZysci szkoly). Wniosek zostal 
rozpatrzony pozytywnie i otrzymamy z tego tytulu 120 000 z1. 

2. 	 29 kwietnia podpisalismy umowy 0 dofinansowanie zagospodarowania terenu 
sportowo-rekreacyjnego w Sochocinie. Dofinansowanie odbydzie siy w ramach 
programu "Odnowa i rozw6j wsi". Calkowity koszt przedsiywziycia to 124 012 z1., 
dofinansowanie stanowi 80% koszt6w kwalifikowanych i wynosi 80 654 z1. 
Inwestycja bydzie realizowana w II polowie biez~cego roku. 

3. 	 29 maja podpisalismy porozumienie z Ministrem Gospodarki w sprawie dotacji 
celowej na opracowanie programu usuwania wyrob6w zawieraj~cych azbest z terenu 
gminy Sochocin oraz inwentaryzacjy wyrob6w. Wartose zadania og6lem to 19680 z1., 
wysokose dotacji - 15 700 z1. Planowany term in zakonczenia zadania to 30 wrzesnia. 

4. 	 21 czerwca podpisalismy umowy z Marszalkiem Wojew6dztwa Mazowieckiego 
o dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do grunt6w rolnych 
w Slepowronach w formie dotacji w wysokosci 
35000 z1. Calkowity koszt wykonania prac 97322 z1. Termin realizacji 
przewidziany jest na 31 paidziernika . Kwota moze bye nizsza. 

5. 	 Zlozylismy wniosek do Lokalnej Grupy Dzialania na zorganizowanie VIII dni 
Sochocina w 2014 roku pod haslem "Lato w guzikowej wiosce". 

6. 	 Otrzymalismy refundacjy koszt6w organizacji VI dni Sochocina pod haslem 
" Z rycerzami za pan brat" w wysokosci 23 840 z1. 

Najwazniejsze dzialania promujace gmine Sochocin to: 

1. 	 Zorganizowanie wystawy "Sochocinskie guziki - slad dawnej tradycji" 
z okazji dni otwartych Nadlesnictwa Plonsk, kt6re odbyly Sly w Kucharach 

Kr6lewskich. 

2. 	 Realizacja zadania pod nazw~ "Wirtualna podroz po Izbie Guzikarstwa", na kt6re 
przyznano nam pomoc finansow~ z Urzydu Marszalkowskiego Wojew6dztwa 
Mazowieckiego w zakresie malych projekt6w. 

3. 	 Przygotowywanie siy do VII dni Sochocina, kt6re odbyd~ siy 27 lipca. 

4. 	 Przygotowujemy kolejny numer "Fakt6w Sochocinskich. 

5. 	 Zorganizowanie jubileuszu "Zlotych God6w" dla par malzenskich. 

6. 	 Przygotowanie materia16w do publikacji "Samorz~dy P61nocnego Mazowsza". 

7. 	 Przeprowadzenie i opracowanie raportu dotycz~cego badania wizerunku gminy 
Sochocin wsr6d jej mieszkanc6w. 
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W mojej informacji 0 dzialaniach miydzysesyjnych przedstawilam najwazniejsze zadania. 

Podejmujemy wiele innych nie wymienionych przeze mnie czynnosci w celu dobrego 

realizowania zadail oraz sprawnej obslugi mieszkaI1C6w i jak najpelniejszego zaspokojenia 

ich potrzeb. 

Dzil(kujl( za uwagl(." 

Przewodniczllcy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - podziykowal Pani Annie 

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy. Wyjasnil, ze wszelkie pytania bydq mogli Radni 

zadawac w punkcie 7: " Dyskusja". 

Ad-6 

PrzewodniczllCY Rady - Pan Dariusz Swiercz - przeszedl do omawiania pkt. 6" Informacja 

o dzialalnosci gminnych jednostek organizacyjnych". Poprosil 0 zabranie glosu Paniq Danuty 

Fabich - Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie. 

Pani Danuta Fabich - Kierownik Gminnego O§rodka Pomocy Spolecznej - przedstawila 

sprawozdanie z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Sochocinie 

w 2012 roku (w materialach na sesjy). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - podziykowal Pani Danucie Fabich. 

poprosil 0 zabranie glosu Pana Kryspina Kadeja - Dyrektora Gminnego Osrodka Kuitury 

w Sochocinie. 

Pan Kryspin Kadej - Dyrektor Gminnego O§rodka Kultury - przedstawil sprawozdanie 

z dzialalnosci Gminnego Osrodka Kultury w Sochocinie za 2012 rok ( w materialach na 

sesjy). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - podziykowal Panu Kryspinowi 

Kadejowi za wypowiedz. Poprosil Paniq Miroslawy Kaliflskq - Kierownika Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sochocinie 0 przedstawienie informacji 0 dzialalnosci Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Sochocinie za 2012 rok. 
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Pani Miroslawa Kalinska - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej - przedstawila 

informacjy 0 dzialalnosci Gminnej Biblioteki Publicznej w Sochocinie w 2012 roku 

(w materialach na sesjy). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Miroslawie 

Kalinskiej za wypowiedz. Zamknql punkt 6 i przeszedl do omawiania pUnktu 7 

" Dyskusja". Poprosil Panstwa Radnych 0 zadawanie pytan. 

Ad-7 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal 0 odbi6r smieci z cmentarza, z firm, instytucji 

oraz piekami, kt6re produkujq odpady niekomunalne wedlug urzyd6w marszalkowskich, 

a przemyslowe. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - odpowiedziala, ze wszystkie te kwestie opisane 

Sq w Regulaminie uchwalonym przez Rady. 

Pan Zygmunt Pierzchala - Radny - zapytal 0 usuwanie azbestu. 


Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - odpowiedziala, ze gmina otrzymala dotacjy na 


opracowanie programu usuwania azbestu i inwentaryzacji azbestu na terenie gminy. Po 


opracowaniu programu bydzie mozna ubiegac siy 0 dotacjy na utylizacjy azbestu. 


Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal 0 zmiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego i te wsie, kt6re wymagajq zmiany Studium. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - odpowiedziala, ze najpierw mUSZq zostac 

zak0l1czone prace dotyczqce planu zagospodarowania przestrzennego, a p6zniej bydzie mozna 

zmieniac Studium. 
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Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, dlaczego rolnicy, 

kt6rzy majq dwa gospodarstwa rolne, w tym drugim mUSZq placic podatek od nieruchomosci. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze wszystkie nieruchomosci 

polozone na terenie gospodarstw rolnych Sq zwolnione z podatku od nieruchomosci. lezeli 

istniejq przypadki, ze ktos musial zaplacic podatek, to nalezy sprawy wyjasnic w Wydziale 

Finansowym Urzydu Gminy Sochocin. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przed nastypnym punktem 

zaproponowal p6lgodzinnq przerwy. 

Radni zaproponowali 10 minut przerwy. 

10 minut przerwy. 

Ad-8 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poprosil Paniq Anny 

Zwierzchowskq - W6jta Gminy - 0 prezentacjy sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok oraz informacjq 0 stanie 

mlema. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, co nastypuje: 

"Panie Przewodniczqcy! 

Wysoka Rado! 

Zgodnie z art. 271 ustawy 0 finansach publicznych organ stanowiqcy jednostki sarnorzqdu 

terytoria1nego nie p6zniej niz do dnia 30 czerwca roku nastypujqcego po roku budzetowym 

podejmuje uchwaly w sprawie absolutorium po zapoznamu Sly 

z nastypujqcymi dokumentami: 

1) sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2012 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym, 
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3) opini,! regionalnej izby obrachunkowej, 
4) informacj,! 0 stanie mienia gminy, 
5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna rozpatrzyla sprawozdanie i wydala pozytywn'! opiniy. 

Komplet materia16w przedlozylismy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, kt6rej sklad 

orzekaj'!cy wydal pozytywn,! opiniy dotycz'!c'! sprawozdania z wykonania budzetu za 2012 
rok oraz pozytywnie zaopiniowal wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium z tytulu wykonania budzetu. 

Wymieniony przeze mnie komplet dokument6w otrzymali Panstwo Radni w materialach na 
dzisiejsz,! Sesjy. 

Pozwol'! wiyc Panstwo, ze w chwili obecnej nie bydy ich szczeg61owo omawiac, przedstawiy 
natomiast najistotniejsze wskainiki charakteryzuj,!ce realizacjy budzetu w 2012 roku. 

Uchwalony 22 grudnia 2011 roku pierwotny budzet gminy Sochocin na 2012 rok po stronie 

dochod6w zamykal siy kwot'! 13 973 874 zl. po stronie wydatk6w - 16 094 420 zl. 

Deficyt budzetu w wysokosci 2 120546 zl. zaplanowano pokryc kredytem 
w tej samej wysokosci. 

Na splaty zadluzenia zaplanowano 350 500 zl. L'!czne przychody budzetu po zmianach 
wyniosly 243 251 zl. 


Po dokonanych zmianach w uchwale budzetowej zaplanowano nadwyzky budzetu 


w wysokosci - 107248 zl., kt6r'! przeznaczono na splaty zadluzenia. 


Stan zadluzenia na dzien 31 grudnia 2012 roku wynosil 1 100 500 zl. 


W budzecie przewidziane byly dotacje podmiotowe dla samorz'!dowych instytucji kultury 

445000 zl (po zmianach - 471 000 zl.). 


Planowane dochody wlasne jednostek budzetowych to 300000 zl., nie dokonywano zmlan 


ich wielkosci. 


Wysoka Rado! 


Obecnie przedstawiy wykonanie dochod6w wedlug najwazniejszych :lr6del. 


Dochody w planie pierwotnym wynosily 13 973 874 zl., po zmianach wyniosly 15203 890 zl. 


Zrealizowano je w wysokosci 15 180 881 zl., co stano wi 99,85% w stosunku do planu 


dochod6w budzetu po zmianach. 
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Plan dochod6w w trakcie roku budzetowego zostal zwiykszony 0 8,8%. 

Dochody biez~ce zrealizowane zostaly w kwocie 14734361 zl, co stanowi 99,74 % planu. 

Dochody maj~tkowe zrealizowane zostaly w kwocie 446 520 zl., co stanowi 103,47 % planu. 

Wykonanie dochod6w wedlug ich grup w stosunku do planu przedstawiaj~ nastypuj~ce 
wielkosci liczbowe: 

1) 	 dochody wlasne og61em - wykonanie - 4 838 393zl, co stanowi 31,87 % 
dochod6w budzetu og6lem, 

2) 	 subwencja og6lna - wykonanie - 7389481 zl. - co stanowi 48,68 % dochod6w 
budzetu og61em, 

3) dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa - wykonanie - 2 598 381 zl. 
-17,11 % dochod6w budzetu og61em, 

4) 	 srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin - wykonanie 354626 zl., co 
stanowi 2,34% dochod6w budzetu og6lem. 

W najwyzszym stopniu wykonano dochody w nastypuj~cych dzialach klasyfikacji 
budzetowej: 

1) dziaI758 - r6Zne rozliczenia, 
w tym dziale zawarte s~ dochody z tytulu subwencji og6lnej oraz jej czysci, srodki z rezerwy 
subwencji oswiatowej, oraz dotacja z tytulu realizacji zadan w ramach funduszu soleckiego 

Zrealizowano je w wysokosci 7 427 649 zl., co stanowi 100% wykonania w stosunku do 
planu, 

2) 	 dzial 756 - dochody od os6b fizycznych, prawnych oraz irmych jednostek me 
posiadaj~cych osobowosci prawnej, 

w tym dzia1e zawarte s~ dochody z podatk6w i oplat lokalnych oraz udzial w dochodach 
budzetu panstwa z tytulu podatk6w od os6b fizycznych i prawnych. 

Dochody wykonano w wysokosci 4 353 753 zl., co stanowi 99,51 % wykonania w stosunku 
do planu, w tym: 

1) 	 dochody z podatku od nieruchomosci wyniosly 1 470 567 zl. 
( 111,40% wykonania planu), 

2) dochody z podatku rolnego - 257878 zl.(l02,33% wykonania planu), 

3) dochody z podatku leSnego - 113 594 zl.(l 03,27 % wykonania planu), 

4) dochody z podatku od srodk6w transportowych - 126 800 zl. (77,79% wykonania 
planu). 

Wysoki poziom wykonania dochod6w w szczeg6lnosci z podatku od nieruchomosci to efekt 
pracy Wydzialu Finansowego oraz zespolu zadaniowego, aktualizacji skladanych informacji 
dotycz~cych powierzchni budynk6w. 

21 



Udzial w podatkach stanowiqcych doch6d budzetu panstwa - 2 130 093 zt. 

4)dzial852 pomoc spoleczna. - 2 123014 zt.(99,89 % wykonania planu). 

Szanowni Panstwo! 


Przystypujy do przedstawienia wykonania wydatk6w. 


Wydatki budzetu gminy w 2012 roku wykonane zostaly w wysokosci 14463 055 zt., co 

stanowi 95,87% w stosunku do planu wydatk6w budzetu po zmianach. 


Wydatki biezqce zrealizowane zostaly w kwocie 14243 762 zl. co stanowi 97,84 % planu. 


Wydatki majqtkowe zrealizowane zostaly w kwocie 219 293 zt. co stanowi 41,49 % planu. 


W sklad wydatk6w majqtkowych wchodzq zakupy inwestycyjne i wykonane zostaly 
w wysokosci 12 538 zl. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 206 755 zl. 

W 2012 roku w najwyzszym stopniu zrealizowane zostaly wydatki w nastypujqcych dzialach 

klasyfikacji budzetowej: 

1) dzial 010 - Rolnictwo i lowiectwo - 338533 zt. 
(wykonanie - 99,42% w stosunku do planu), 

2) 	 dzial 600 -Transport i lqcznosc - 628 596 zl. (wykonanie -94,79% w stosunku do 
planu), 

3) 	 dzial750 - Administracja publiczna- 2 818 021 zt. (wykonanie - 97,39 % w stosunku 

do planu), 

4) 	 dzial 801 - Oswiata i wychowanie - 6496 296 zl. (wykonanie - 99,86% w stosunku 

do planu). 

Wydatki oswiatowe znajdujq siy r6wniez w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza i 

ich wykonanie wynosi 147789 zl. (wykonanie -97,65% w stosunku do planu). 

5) 	 dzial 852 - Pomoc spoleczna - 2459 591 zl. (wykonanie -96,92% w stosunku do 
planu). 

W 2012 roku realizowane byly nastypujqce zadania inwestycyjne nie objyte Wieloletniq 
Prognozq Finansowq: 

1) 	 budowa sieci wodociqgowej w Sochocinie oraz w Kondrajcu na odcinku 268 m.b. 

koszt inwestycji 18777 zl., 

2) modernizacja drogi gminnej w Kondrajcu na odcinku 260 m.b. i sredniej szerokosci 6 
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mb. - koszt inwestycji 39 870 zl. 

W ramach przedsiywziyc zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stopien 

zaawansowania realizacji przedstawia siy nastypuj~co: 

I) 	16 listopada 2012 roku podpisalismy umowy z samorz~dem Wojew6dztwa 
Mazowieckiego 0 przyznanie pomocy finansowej na inwestycjy pod nazw~ "Budowa 
sieci kanalizacji sanitamej w miejscowosci Sochocin - etap II a": 

• ca1kowity koszt operacji : 3 797359 z1., 
• 	 koszty kwalifikowane: 3 087 284 z1., 
• 	 dofinansowanie stanowi 75 % koszt6w kwalifikowanych i wynosi 2361 771 

z1., 
2) 13 wrzesnia 2012 roku podpisalismy umowy z Narodowym Funduszem Ochrony 

Srodowiska Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsiywziycia 

"Termomodernizacja budynk6w uzytecznosci publicznej na terenie gminy Sochocin", 

podpisalismy umowy z wykonawc~ wy1onionym w drodze przetargu (Firma PHU 

SIMBUD - Grzegorz Kuligowski) na kwoty 1 498366 z1., oraz inspektorem nadzoru 

( usrugi budowlane Andrzej Szadkowski) na kwoty 12 736 z1.. Od grudnia 2012 roku 

wykonawca przyst~pil do rob6t i zgodnie z harmonogramem prac wymieni1 okna 

i drzwi w budynkach: przedszkola, szko1y i sto16wki. Planowana kwota na ty 

inwestycjy w 2012 roku to 430432 z1. - wykonanie - 136 125 z1. Wykonanie planu 

w wysokosci 31,63% spowodowane by10 d1ugo trwaj~cymi procedurami 

przetargowymi, oraz warunkami atmosferycznymi, co wp1ynylo r6wniez na niskie 

wykonanie wydatk6w maj~tkowych ( 41,49%), w tym wydatk6w inwestycyjnych 

(40,06%). 

W 2012 roku zrealizowane zosta1y przedsiywziycia w ramach funduszu soleckiego w 24 

miejscowosciach na og61n~ kwoty w wysokosci 240 985 z1. (Kuchary Kr61ewskie i Wycinki 

nie zlozy1y wniosk6w, Kypa i Smardzewo - zrezygnowaly) 

Wydatki zwi~ane z realizacj~ funduszu soleckiego dziel~ siy nastypuj~co: 

1) 	 remonty dr6g: 118383 zl., 

2) zakupy zwi~zane z remontami dr6g: 12 351 z1., 

3) us1ugi zwi~ane z remontami dr6g: 16 818z1., 

4) 	 montaz punkt6w oswietlenia: 32 125 zl., 

5) zakup tablic informacyjnych: 1986 z1., 
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6) zakup elementow placow zabaw: 34 268 zl. 

Czt(sc zadan gmina realizowala zlecajqc je Gminnej Spoke Komunalnej z 0.0. 

Zlecenia obejmowaly przede wszystkim biezqce utrzymanie drog gminnych. 

W zakresie remontow drog ( poza wydatkami w ramach funduszu soleckiego wykonano: 

1) 	 remont drogi gminnej w Kt(pie na odcinku 620 mb. i szerokosci 5 mb. ( ulozenie 

przepustow, nawiezienie zwiru i zagt(szczenie) za kwott( 31 533 zl., 

2) 	 remont drogi gminnej w Idzikowicach na odcinku 140 mb. i szerokosci 4mb. 

(odtworzenie rowow odwadniajqcych, wykonanie przepustu, nawiezienie zwiru 

i zagt(szczenie) za kwott( 12 900 zl. , 

3) 	 remont drogi gminnej w Milewie na odcinku 500 mb. i szerokosci 4,5 mb. 

(karczowanie drzew, czt(sciowe odtworzenie rowow przydroznych, czt(sciowe 

ulozenie przepustow, nawiezienie zwiru i zagt(szczenie ) za kwott( 29 930 zl., 

4) 	 remont drogi gmlnneJ w Budach Gutarzewskich na odcinku 290 mb. 

i szerokosci 4,5 mb. (czt(sciowe odtworzenie rowow przydroznych, ulozenie 

przepustow, nawiezienie zwiru i zagt(szczenie) za kwott( 13 435 zl., 

5) 	 remont drogi gminnej w Gutarzewie na odcinku 380 mb. szerokosci 

4,5 m.b. (czt(sciowe odtworzenie rowow przydroznych, karczowanie zakrzaczen, 

nawiezienie zwiru i zagt(szczenie) za kwott( 20845 zl. , 

6) remont drogi gminnej w Ciemniewie (Budy) na odcinku 600 mb. i szerokosci 4,0 m.b. 

( nawiezienie "pospolki" i zagt(szczenie, wyprofilowanie) za kwott( 21 970 zl. , 

7) remont chodnika na ulicy Wolnosci w Sochocinie za kwott( 50 517 zl. 

Na wymienione przeze mnie remonty drog gminnych wydano 181 187 zl. 

Ogolem na drogi publiczne gminne w 2012 roku wydatki wyniosly 620 327 zl. 

Proszt( Panstwa ! 

Z analizy dokumentacji dotyczqcej wykonania budzetu wynika, ze: 

1) 	 wynik finansowy za 2012 rok wynosi 717826 zl., 

2) wykonane wydatki biezqce nie Sq wyzsze niz wykonane dochody biezqce, 

3) 	 stan zadluzenia na dzien 31 grudnia 2012 roku wyniosl 1 100 500 zl., (niesplacone 
pozyczki - 225 500 zl. oraz niesplacone kredyty -875 000 zl.), 
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4) 	 stan zobowi'!zan na dzien 31 grudnia 2012 r. wyni6s! 758 709 zt,(zobowi'lZania te 

wynikaj,! z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, rozliczen z ZUS, Urzydem 

Skarbowym oraz rozliczen z kontrahentami), 

5) 	 skutki udzielonych przez gminy: 

• 	 zwolnien - 208 872 z!., 
• 	 obnizenia g6rnych stawek podatk6w 154 636 z! .,(zgodnie 

z podjytymi Uchwalami Rady Gminy), 
• 	 umorzenia zaleglosci podatkowych - 985 zl., 
• 	 roz!ozenia na raty- 10 817 zl. 

L'!czne skutki powyzszych tytu!6w wynosz'!375 310 zt, (2,47% planowanych dochod6w 

og6!em) 

W 	 dokumentach dotycz'!cych wykonania budzetu za 2012 zawarte S,! sprawozdania 

o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Dotacje podmiotowe dla 

instytucji kultury po zmianach wynoszq 471 OOOzl. oraz informacja 0 stanie mienia 

komunalnego na dzien 31 grudnia 2012 roku. 

I nforrnacja 0 stanie mlema komunalnego gminy Sochocin na dzien 

31 grudnia 2012 roku obejmuje powierzchniy 175, 4 ha, w tym: 

1) 	 drogi gminne zajmuj,!- 143,9 ha., 

2) 	 dzialki budowlane i rekreacyjne, 3,9 ha., 

3) 	 kultura, oswiata, administracja 6,3 ha., 

4) 	 us!ugi - infrastruktura 10,4 ha., 

5) 	 dzialki rolne 10,9 ha. 

Na terenie gminy znajduj,! siy nastypuj,!ce obiekty, byd,!ce jej wlasnosci,!-: 

1) obiekty szkolne i przedszkolne, 

2) Gminny Osrodek Kultury, 

3) budynek mieszkalny w Bolycinie 

4) inne budynki - Urz'!-d Gminy, 2 hydrofornie (Rzy, Smardzewo), oczyszczalnia 


sciek6w (Kondrajec) , budynki gospodarcze ( Sochocin- przy szkole, zlewnia mleka
Smardzewo ). 

W 2012 roku gmina Sochocin zbyla grunty 0 pow. 0,23 ha. Z przeznaczeniem na drogi 

gminne, nabyto z mocy prawa grunty 0 pow. 0,59 ha. 

Panie Przewodnicz'!cy ! 
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Wysoka Rado! 


Szanowni Panstwo! 


Decyzje w sprawie budzetu gminy Sochocin na 2012 - Jego uchwalenia oraz zmlan 

podejmowala Rada Gminy jako organ stanowi(}cy oraz W6jt Gminy 


jako organ wykonawczy. Powyzsze decyzje podejmowane byly 

z uwzglydnieniem realizacji zadan wlasnych i zleconych, zadan maj(}cych na celu 

zaspokajanie potrzeb naszych mieszkanc6w. 

Komplet dokument6w zostal przedstawiony i pozytywnie zaopiniowany bez zadnych uwag 

przez Regionaln(} IZby Obrachunkow(}. 

W zwi(}Zku z powyzszym zwracam Sly z prosb(} do Panstwa Radnych 

o podjycie uchwaly w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budzetu oraz udzielenia absolutorium W6jtowi . 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie 

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy i poprosil Pani(} Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy 

o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym przez W6jta 

Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2012 rok. 

Pani Elibieta Krauze - Sekretarz Gminy - odczytala Uchwaly Nr Ci.153 .2013 Skladu 

Orzekaj(}cego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wydania opinii 0 przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu 

z wykonania budzetu za 2012 rok (Radni otrzymali w materialach na sesjy). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Elzbiecie Krauze 

- Sekretarzowi Gminy i zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos. 

Pani Lucyna Marianna Jankiewicz - Radna - zapytala, jak przebiega praca przy 

termomodemizacji i czy prace przelozone na ten rok z poprzedniego roku S(} juz wykonane. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze niesprzyjaj(}ce warunki 

atmosferyczne oraz p6Zne rozstrzygniycie przetargu i podpisanie umowy nie pozwolily na 

wykonanie prac w tamtym roku, zgodnie z harmonogramem. Zostaly dokonane zmiany 

w harmonogramie rzeczowo - finansowym, kt6ry zostal przedstawiony Narodowemu 

Funduszowi Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, kt6ry zaakceptowal zmieniony 

harmonogram. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze w grudniu 2012 roku zostaly 

wymienione okna i drzwi we wszystkich obiektach szkolnych. 

W tym roku zostaly ukonczone juz prace w przedszkolu. W tej chwili przebiegaj~ prace 

w budynku szkoly, a po winny rozpocz~6 sit( dopiero w lipcu, wit(c prace przebiegaj~ 

sprawnie. Jesieni~ rozpocznie sit( termomodernizacja budynku stol6wki. Terminy zostan~ 

dotrzymane zgodnie z nowym harmonogramem. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, co spowodowalo tak duz~ nadwyzkt( 

uwidocznion~ w zal~czniku Nr 2 do zar~dzenia Nr 19/2013. Dodal, ze jest to nadwyzka 

w wysokosci 717 826,00 zl, a na pocz~tku roku bylo minus 1 521 945,00 zl. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasnila, iz Pan Radny myli dwa 

pojt(cia. Nadwyzka jest r6znic~ mit(dzy dochodami a wydatkami budzetu. Kwota 717 826,00 

zl stano wi nadwyzkt( budzetu, a planowana byla w wysokosci ponad 107000,00 zl. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zaznaczyl, ze w zal~czniku nr 2 w pasywach jest 

minus 1 521 945,60 zl na pocz~tku roku, a stan na koniec roku 717 826,00 zl. Pan Radny 

wyjasnil, ze nie jest ekonomist~ i prosi 0 wyjasnienie tej kwestii. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - wyjasnila, ze stan aktyw6w czy pasyw6w 

na koniec ubieglego roku przenosi sit( do ksi~g rachunkowych na pocz~tek danego roku. Byl 

to wynik roku 2011, a nie 2012 roku. 

St~d stan na pocz~tku 2012 roku wynosil minus 1 521 945,60 zl, natomiast wynik budzetu na 

koniec 2012 roku 717 826,00 zl. Jest to ci~glos6 zapis6w ksit(gowych. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, sk~d ta nadwyzka powstala. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - odpowiedziala, ze nadwyzka powstala na 

skutek wykonania dochod6w i czt(sci niewykonania wydatk6w. Nadwyzka lub deficyt 

powstaje w wyniku r6znicy dochod6w i wydatk6w budzetu, jezeli dochody s~ wyzsze niz 

wydatki wtedy jest nadwyzka. Jezeli wydatki budzetu s~ wyzsze od dochod6w, wtedy jest 

deficyt. Deficyt nalezy sfinansowa6 alba pozyczk~, alba kredytem, wolnymi srodkami b~dz 

nadwyzk~ z ubieglych lat. W tym przypadku jest nadwyzka. Te srodki fizycznie zostaly na 

rachunku bankowym, minus 107000,00 zl nadwyzki planowanej, kt6ra zostala przeznaczona 

na splatt( zobowi¥'ill z tytulu dw6ch pozyczek i kredytu. 
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Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy - zapytal 0 remont drogi 

gmirmej w Idzikowicach na odcinku 140 mb. za kwoty 12 900 z1. Dodal, ze na ty drogy 

przeznaczonych bylo 40000,00 zl. Nie zostaly zrobione przepusty i pola rolnik6w s,! 

pozalewane. 

Pan Jerzy Ryzinski -Zast~pca W6jta Gminy - odpowiedzial, ze melioracja na dzien 

dzisiejszy nie jest zadaniem wlasnym gminy. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy - wyjasnil, iz chodzi tylko 

o wykonanie przepustu. 

Pan Jerzy Ryzinski -Zast~pca W6jta Gminy - odpowiedzial, ze wykonanie przepustu nic 

nie pomoze. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze droga powiatowa przebiegaj,!ca 

wzdluz tych p61 jest polozona wyzej i dlatego splywa woda. Dodala, ze Pani Prezes 

Gminnego Zakladu Komunalnego sp. z o. o. w Sochocinie na pewno wyjasni, 0 kt6rej drodze 

jest mowa. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze z prezentacji przedstawionej przez 

Pani,! W6jt wynika, ze l'!czne skutki zwolnien z podatk6w wynosz'! 375 310 z1., co stanowi 

2, 47% planowanych dochod6w og6lem. Z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, 

ze ta sarna kwota wynosi 8,91 % wykonanych dochod6w. 

Pani Marzanna Kucharzak - Skarbnik Gminy - odpowiedziala, ze wyliczenia 

przedstawione przez Pani,! W6jt odnosz'! siy do dochod6w og6lem budzetu gminy. 

Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdzaj,!c sprawozdanie przedstawione przez W6jta 

Gminy zgodnie z opini,! odnosi siy do podstawowych dochod6w podatkowych. Gmina 

sporz'!dza tzw. sprawozdanie PDP (podstawowych dochod6w podatkowych) gdzie s,! 

wykazywane wszystkie podatki. Regionalna Izba Obrachunkowa liczy te ulgi i zwolnienia 

tylko do podstawowych dochod6w podatkowych, a nie og6lem. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawre 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu 

Gminy Sochocin za 2012 rok 
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XXII/178/2013 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok 

Wyniki gtosowania: 

Gtosowalo 14 Radnych ( jeden Radny wyszedt z sali narad) : "za" - II Radnych, "przeciw" - I, 

"wstrzymal siy od glosu" - 2. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala podjyta. 

Ad-9 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do pUnktu 9 : " Podjycie 

uchwaly w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania budZetu za 

2013 rok i poprosil Pana Krzysztofa Dziygielewskiego - Przewodnicz'!cego Komisji 

Rewizyjnej 0 zapoznanie Rady Gminy z Uchwal,! Komisji Rewizyjnej w sprawie : 0 opinii 

wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok i wniosku w sprawie absol utorium dla 

W6jta Gminy Sochocin. 

Pan Krzysztof Dzicrgielewski - Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej - powiedzial, ze 

Komisja Rewizyjna w osobach: 

Przewodnicz'!cy: Krzysztof Dziygielewski 
Czlonkowie: Lucyna Marianna Jankiewicz 

J6zefa Barbara Lepakiewicz 

Podjyla uchwaly w dniu 23 maja 2013 r. 0 opinii wykonania budzetu Gminy Sochocin za 

2012 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla W6jta Gminy Sochocin. Komisja Rewizyjna 

Rady Gminy Sochocin rozpatrzyla przedlozon,! przez W6jta Gminy dokumentacjy, 

a w szczeg6lnosci: 

sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy za rok 2012 wraz z objasnieniami, 
sprawozdanie finansowe ( bilans z wykonania budzetu Gminy Sochocin), 
uchwaly Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii 
o przedlozonym przez W6jta Gminy Sochocin sprawozdaniu z wykonania budzetu 

za 2012 rok, 

infonnacjy 0 stanie mienia Gminy Sochocin. 


Komisja Rewizyjna brala pod uwagy ponadto infonnacje wynikaj,!ce ze : 
sprawozdan budzetowych Rb - 27S, Rb - 28S, 
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dokonala oceny wykonania budzetu pod kqtem celowosci wydatk6w, 
gospodarnosci, a takZe realizacji uchwal zwiqzanych z budzetem jednostki 
samorzqdu terytorialnego. 

Komisja Rewizyjna wydala siy pozytywnq opiniy 0 wykonaniu budzetu Gminy Sochocin za 

2012 rok i wystypuje siy do Rady Gminy Sochocin z wnioskiem 0 udzielenie W 6jtowi Gminy 

Sochocin absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2012 rok. 

,,§ 1. Wydaje siy pozytywnq opiniy 0 wykonaniu budzetu Gminy Sochocin za 2012 

rok. 

§ 2. Wystypuje siy do Rady Gminy Sochocin z wnioskiem 0 udzielenie W6jtowi 
Gminy Sochocin absolutorium z tytulu wykonania budzetu za 2012 rok. 

§ 3. Uchwala zostala podjyta jednoglosnie. 

§ 4. Uchwala niniejsza podlega przedstawieniu: 

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania wniosku, 
o kt6rym mowa w § 2; 


2) Radzie Gminy Sochocin. 


§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia." 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Panu Krzysztofowi 

Dziygielewskiemu - Przewodniczqcemu Komisji Rewizyjnej i poprosil Paniq Elzbiety Krauze 

- Sekretarz Gminy 0 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi 

Gminy Sochocin za 2012 rok. 

Pani EIibieta Krauze - Sekretarz Gminy - odczytala Uchwaly Nr Ci.194.20 13 Skladu 

Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. 

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sochocin z dnia 23 maja 

2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium W6jtowi Gminy Sochocin. ( Radni otrzymali 

w materialach na sesjy). 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Elzbiecie Krauze 

- Sekretarz Gminy i zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabrac glos. 
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Pan Krzysztof Dzicrgielewski - Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej - zapytal 0 przetarg 

dotyczq.cy kanalizacji i jakiego obszaru bydzie dotyczyla inwestycja. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze calkowity koszt inwestycji 


wynosi 3 797 359 zl. Zostal ogloszony przetarg, a otwarcie ofert odbydzie siy w dniu 5 Jipca 


2013 r. Inwestycja ta poddzielona jest na trzy podetapy: 


I etap - do konca 2013 r. - ul. Szkolna do Ciechanowskiej, przejscie pod droga nr 50, do ul. 


Plonskiej, na wysokosci poczty bydzie przepompownia, 


II etap - ul. Nadrzeczna, Guzikarzy, cZysc ul. Plonskiej, ul. Zeromskiego, ul. Magazynowej, 


ul. Sienkiewicza - do konca maja 2014 r., 


III etap - cZysc ul. Magazynowej, ul. Wolnosci, ul. Sienkiewicza, ul. Zeromskiego - do konca 


maja 2015 r. 


Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie 


Zwierzchowskiej. Zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych chcialby zabra6 glos. 


Nikt nie zabral glosu. 

Przewodniczq.cy Rady poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie udzielenia W6jtowi 

Gminy absolutorium z tytulu wykonania budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok, 

XXIIII79/2013 - w sprawie udzielenia W6jtowi Gminy absolutorium z tytulu wykonania 

budzetu Gminy Sochocin za 2012 rok, 

Wyniki g1osowania: 


Gfosowalo 15 Radnych : "za" - 9 Radnych, "przeciw" - 6, "wstrzymal siy od glosu" - O. 


Przewodniczq.cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjyta. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - podziykowala za udzielenie absolutorium 

z tytulu wykonania budZetu za 2012 rok. 
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Ad-IO 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszed1 do punktu 10: " Podjycie 

uchwa1". Przedstawil dwa projekty uchwa1 : w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013 - 2030 oraz w sprawie zmiany uchwaly 

budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok. Poprosil 0 komentarz Pani~ Anny 

Zwierzchowsk~ - W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedzia1a, ze w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013 - 2030 dokonano zmian zwi~zanych ze zmianami 

w uchwale budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok. 

Dochody uleg1y zwiykszeni u 0 kwoty 516 417,18 z1. 

1. Dochody biezq.ce: 

a) wp1ywy z tytu1u refundacji koszt6w projektu VI dni Sochocina pod has1em 

" Z rycerzami za pan brat" objytego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich w wysokosci 

23840,18 z1. na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00416-6930-UM0741058111 RW

VII.7161.4,562.2011.MG; 

b) wp1ywy z tytu1u zawartych um6w cywilnoprawnych w kwocie 8 100 zl; 


c) wp1YWY z tytu1u dzierzawy w kwocie 1 800 zl; 


d) wp1aty podatku od nieruchomosci za lata 2007-2009 wraz z naleznymi odsetkami przez 


Zak1ady Miysne Sochocin Sp61ka z 0.0., oraz zmianami deklaracji na podatek od 

nieruchomosci w kwocie 429 578 zl; 

e) porozumienie Nr IV/3361P1509512020IDIWIl3 pomiydzy Ministrem Gospodarki 

a Gminq. Sochocin 0 przyznanie dotacji celowej na realizacjy zadania "Program usuwania 

wyrob6w zawieraj~cych azbest z terenu gminy Sochocin" w wysokosci 15 700 z1. 

Lq.cznie dochody biezq.ce zwiykszono 0 kwoty 479 018,18 z1. 

2. Dochody majq.tkowe: 

a) zwiykszenie dotacji ze srodk6w zwiq.zanych z wy1~czeniem z produkcji 

grunt6w rolnych na realizacjy zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do grunt6w 

rolnych w miejscowosci Slepowrony" w kwocie 35 000 z1., zgodnie z podpisan~ umow~ 

o dofinansowanie; 
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b) zwi((kszenie wplyw6w z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania 

wieczystego w prawo wlasnosci w wysokosci 2 399 zl. 

Lqcznie dochody majqtkowe zwi((kszono 0 kwot(( 37 399 zl. 

W zwiqzku z uzyskanymi dochodami ulegly zwi((kszeniu wydatki budzetu. 

II. 	Wydatki og61em budzetu gminy Sochocin ulegly zwi((kszeniu 0 kwot(( 

516417,18 zl. i dotyczq: 

1 .Wydatk6w biezqcych (zwi((kszenia) w kwocie 88 375,45 zl; 

2. Wydatk6w majqtkowych (zwi((kszenia) w kwocie 428 041,73 zl. 

Zwi((kszenie wydatk6w inwestycyjnych dotyczy miedzy innymi: 

- opracowanie program6w zwiqzanych z ochronq srodowiska - 27 830 zl., 

- zakup materia16w dla Szkoly Podstawowej w Smardzewie - 10 000 zl i Szkole Podstawowej w 

Koloz((biu - 1 0 000 zl., 

- wydatki na straZe - 15 000 zl., 

- wydatki na zakup tablic informacyjnych zwiqzanych z realizacjq projektu - 15 345,45 zl. 

Lqcznie wydatki biezqce zwi((kszono 0 kwot(( 88 375,45 zl. 

Realizacja inwestycj i: 


Zwi((kszenie wydatk6w majqtkowych 0 kwot(( 428 041,73 zl. 


- realizacja przedsi((wzi((cia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sochocinie etap II a" 0 


kwot(( 1 00000 zl, 


realizacja przedsi((wzi((cia "Termomodernizacja budynk6w uzytecznosci 

publicznej na terenie gminy Sochocin", zgodnie ze zmienionym harmonogramem 

rzeczowo - finansowym 

o kwot(( 30 003 zl., 

realizacja zadan inwestycyjnych: "Modernizacja drogi dojazdowej do grunt6w 

rolnych w miejscowosci Slepowrony" w wysokosci 97 322,00 zl, i Modernizacja 

dr6g gminnych w miejscowosciach: Drozdzyn, K((pa, Kondrajec, Kuchary 

Kr61ewskie, Kuchary Zydowskie, Niewikla i Smardzewo w wysokosci 44 000 

zl. 

- realizacja przedsi((wzi((cia " Remont, modernizacja wyposazenie swietlicy wiejskiej 

w Koloz((biu" w wysokosci 32 704,51 zl., 


- realizacja inwestycji "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci 


Sochocin" w wysokosci 124 012,22 zl. 
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Na dwie ostatnie inwestycje gmina otrzymala dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy ktos z Panstwa Radnych 


chcialby zabra6 glos odnosnie przedstawionych projektow uchwal. 


Nikt nie zabral glosu. 


Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwal: 

XXII/180 /2013 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin 

na lata 2013 - 2030 

Wyniki glosowania: 

G1osowal0 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - 0. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjyta jednoglosnie. 

Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy - poddal pod glosowanie 

projekt uchwaly: 

XXII/181 /2013 - w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok 

Wyniki glosowania: 

G1osowal0 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - 0. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjyta jednoglosnie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil kolejny projekt 

uchwaly w sprawie okreslenia terminu, CZtrstotliwosci i trybu uiszczania oplaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zapytal, czy nalezy omowi6 ten projekt 

uchwaly. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly : 

XXII/182 /2013 - w sprawie okreslenia terminu, CZtrstotliwosci i trybu uiszczania oplaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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Wyniki glosowania: 

Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjyta jednoglosnie. 

Nastypnie Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczqcy Rady Gminy - przedstawil projekt 

uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz zabudowanej nieruchomosci gruntowej 

stanowi~cej wlasnosc gminy Sochocin. Poprosil 0 komentarz Paniq Anny Zwierzchowskq 

W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze wplynql wniosek od Pana 

Dawida Brarnowicza zamieszkalego w Wierzb6wcu, kt6ry zwr6cil siy z prosbq. 0 sprzedaz 

dzialki. Jest to stara zlewnia mleka w Smardzewie. Cena sprzedazy zostala ustalona na 

podstawie szacunku sporzqdzonego przez rzeczoznawcy majqtkowego z zakresu szacowania 

nieruchomosci. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - zapytal 0 wartosc, na jakq wycenil ty dzialky 

rzeczoznawca. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - poprosila 0 przedstawienie informacji przez 

Pana Jana Zalyckiego - Kierownika Wydzialu Infrastruktury i Ochrony Srodowiska. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do kolejnego projektu 

uchwaly w sprawie okreslenia ilosci i usytuowania przystank6w komunikacyjnych na 

terenie Gminy Sochocin oraz warunk6w i zasad korzystania z tych przystank6w. 

Zapytal, czy Pans two Radni chcieliby uslyszec komentarz do projektu uchwaly. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, ze przystanki 

usytuowane sq na zakrytach, gdzie jest podw6jna lub pojedyncza linia ciqgla. 

Pan Jerzy Ryzinski - Zast~pca W6jta - wyjasnil, ze miejsca usytuowania przystank6w byly 

wybierane w poprzedniej kadencji przez powolanq komisjy i przedstawiciela zarzqdu dr6g. 

Gmina nie ma wplywu na usytuowanie tych przystank6w. 
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Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - zapytal, czy przystanek obok szkoly w Kolozybiu 

zostal oddany do uzytku. 

Pan Jerzy Ryzinski - Zast~pca W6jta - wyjasnil, ze przystanek nie zostal oddany do 

uzytku, poniewaz zatoka w kt6rej znajduje siy przystanek znajduje siy przy drodze 

wojew6dzkiej. Nie zostaly dokonane jeszcze uzgodnienia z wojew6dzkim zarz'!dc'! drogi. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poddal pod glosowanie projekt 

uchwaly: 

XXII/184/2013 w sprawie okreslenia ilosci usytuowania przystank6w 

komunikacyjnych na terenie Gminy Sochocin oraz warunk6w i zasad korzystania z tych 

przystank6w 

Wyniki glosowania: 

G1osowal0 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjyta jednoglosnie. 

Nastypnie Przewodnicz~cy Rady Gminy - Pan Dariusz Swiercz - powr6cil do projektu 

uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaZ zabudowanej nieruchomosci gruntowej 

stanowi~cej wlasnosc gminy Sochocin. Poprosil 0 zabranie glosu Pani,! Anny Zwierzchowsk,! 

- W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiadaj,!c na wczesniej zadane pytanie 

przez Pana Stanislawa K wiatkowskiego powiedziala, ze dzialka zostala wyceniona przez 

rzeczoznawcy na kwoty 26 200 z1. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podziykowal Pani Annie 

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy. Poddal pod glosowanie projekt uchwaly : 

XXIII183/2013 - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz zabudowanej nieruchomosci 

gruntowej stanowi~cej wlasnosc gminy Sochocin 

Wyniki glosowania: 
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Glosowalo 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal sit( od glosu" - o. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjyta jednoglosnie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil nastypny projekt 

uchwaly w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodnicz~cemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej b-rdzie przyslugiwala dieta. Zapytal, kto z Panstwa 

Radnych chcialby zabrac glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze w projekcie zostala 

przedstawiona zmiana diety dla sohysa uczestnicz'!cego w posiedzeniach Rady Gminy 

Sochocin z 70 zl na 120 zl. 

Pani W6jt odniosla siy do nastypnego projektu uchwaly w sprawie poboru podatku rolnego, 

ldnego i od nieruchomosci oraz oplaty targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasent6w 

i wysokosci wynagrodzenia za inkaso, w kt6rym r6wniez nast,!pila zmiana dla sohys6w. 

Prowizja z tytulu inkasa wzrosla z 7% do 10 %. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze 120 zl to wcale nie jest tak duzo, 

poniewaZ soHysi maj,! coraz wiycej obowi,!zk6w. Wszystko jest coraz drozsze. Zaproponowal 

kwoty 150 zl. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - poprosila 0 wskazanie w budzecie zr6del 

finansowania tej podwyzki. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze nie wierzy, ze na inne rzeczy jest, 

ana ty podwyzky nie rna. Soltysi przez wiele lat pracowali praktycznie za darmo. Jest okazja 

podwyzszyc. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze jest to dieta za udzial 

w posiedzeniu Rady Gminy. Natomiast za pracy zwi'!zan'! z poborem podatku inkaso zostalo 

podniesione 0 3 %. 
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Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - poprosil 0 poddanie pod glosowanie swojej 

propozycj i podniesienia diety sohysom do 150 z1. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - wyjasni1, ze jezeli Radny sk1ada 

poprawky do projektu uchwaly, z ktor,} siy wi'!:l,} skutki finansowe, to musi podac zrod1a 

finansowania. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - wyjasni1, ze nie bydzie szuka1 zrodel finansowania, 

bo s'} od tego ludzie bardziej kompetentni. Dodal, ze jak byly potrzebne pieni'}dze dla 

Zak1adu Komunalnego w wysokosci 150 tys. z1. to siy znalaz1y, a ta kwotajest duzo mniejsza. 

Pan Krzysztof Dzi~gielewski - Radny - podziykowal za to, ze ktos podj'}l kroki, aby 

zwiykszyc diety dla soltys ow. Dodal, ze gdyby zostala zaproponowana kwota 150 zl to ktos 

zglosi1by kwoty 180 z1. By1aby taka licytacja kto da wiycej. 

Pan Andrzej Rutkowski - Radny - zauwaZy1, ze Pan Krzysztof Dziygielewski znowu 

strofuje innych Radnych. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasni1a, ze podejmuj'}c decyzjy 0 podwyzce 

dla sohysow byly brane pod uwagy srodki jakie s'} zarezerwowane w budzecie na ten rok. 

W przyszlym roku moma przy konstruowaniu budzetu zastanowic siy nad wiykszymi 

kwotami i je zaplanowac. 

Pani Anna Giranowska - Radna - powiedziala, ze na ostatniej sesji poprosila 0 wzrost diet 

dla soltysow. Zaproponowa1a wtedy 100 zl, a zosta1o zwiykszone do 120 z1. 

Pani Anna Giranowska doda1a, ze przy planowaniu budzetu na nastypny rok mozna pomyslec 

o rozwi'}Zaniu, ktore istnieje w osciennych gminach. Tam soltysi dostaj,} co miesi,}c 

pieni'}dze. U nas mozna by10byby zaproponowac 100 zl co miesi,}c. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - zapyta1, czy ktos z Panstwa 

Radnych chcia1by zabrac glos w sprawie projektu uchwaly. 
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Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XXII/18S/2013 - w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczllcemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej bf(dzie przyslugiwala dieta 

Wyniki gtosowania: 

Gtosowato 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymat sit( od gtosu" - o. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjytajednoglosnie. 

Nastypnie Przewodnicz~cy Rady Gminy przedstawil ostatni projekt uchwaly w sprawie 

poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci oraz oplaty targowej w drodze 

inkasa, okreslenia inkasentow i wysokosci wynagrodzenia za inkaso. Zapytal, czy ktos 

z Panstwa Radnych chcialby zabra6 glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XXIII186/2013 - w sprawie poboru podatku rolnego, lesnego i od nieruchomosci oraz 

oplaty targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentow i wysokosci wynagrodzenia za 

inkaso 

Wyniki glosowania: 

Glosowato 15 Radnych : "za" - 15 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymat sit( od glosu" - o. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostal podjytajednoglosnie. 

Ad-II 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - przeszedl do punktu 11: 

"Interpelacje Radnych, w tym odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji." Zapytal, czy 

ktos z Panstwa Radnych chcialby zabra6 glos. 
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Pani Anna Giranowska - Radna - powiedziala, ze na poprzedniej sesji prosila 

o przedstawienie sprawozdania GmiIU1ego Zakladu Komunalnego. Zapytala, czy prosba 

zostanie spelniona. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze Pani Milena Konopka -

Prezes GmiIU1ego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. przygotowala na dzisiejsll!- sesjy 

sprawozdanie. 

Pani Milena Konopka - Prezes Gminnego ZakJadu Komunalnego Sp. z 0.0. 

powiedziala, co nastypuje: 

1. 	 "Podstawowe informacje 0 spolce. 

17 sierpnia 2011 roku Rada Gminy Sochocin podjyla Uchwaly Nr VIII60/2011 

w sprawie likwidacji Samorz'}dowego Zakladu Remontowo - Budowlanego w Sochocinie 

w celu jego przeksztalcenia w jednoosobow'} spolky z ograniczona odpowiedzialnosci,! 

Gminy Sochocin. 30 listopada 2011 roku zostal podpisany Akt Notarialny Repetytorium A 

nr 5342/2011, ktory jest jednoczesnie Aktem Zalozycielskim spolki. Firma spolki brzmi 

Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie Sp. zo.o. Spolka zostala powolana dla prowadzenia 

za jej posrednictwem dzialalnosci maj,!cej na celu wykonywanie przez gminy zadaiJ. 

publicznych. Kapital zakladowy spolki wynosi 324 600,00 z1. 

Czas trwania spolki jest nieoznaczony. 

Siedziba miesci siy w Sochocinie przy ulicy ieromskiego 21. 

Organami spolki s'!: 

1. 	 Zarz'!d. 


- Funkcjy Prezesa Zarz'!du sprawuje Milena Konopka 


2. 	 Rada Nadzorcza. 


- do 31 grudnia 2012 w sklad Rady Nadzorczej wchodzili: 


Artur Wawrzyniec Tadrzak, Jerzy Wal a takZe Agnieszka Jadwiga Woliilska 


3. 	 Zgromadzenie Wspolnikow. 


- reprezentuje je Wojt Gminy Sochocin Anna Zwierzchowska 
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Na dzien 31 grudnia 2012 roku spolka zatrudniala 14 pracownikow : 4 administracyjnych 

i 10 fizycznych. 


5 czelwca 2012 roku Spolka zostala wpisana Krajowego Rejestru S'}-dowego : Rejestru 


Przedsiybiorcow prowadzonego przez S'}-d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV 


Wydzial Gospodarczy. 


PrzewaZaj'}-cym rodzajem dzialalnosci Gminnego Zakladu Komunalnego w Sochocinie 


Sp. z 0.0. s'}- wg PKD roboty zwi'}-zane z budow'}- drog i autostrad, kod 4211 Z. 


II. Dzialania spolki od 01.12.2011 do 31.12.20 12r. 

Gminny Zaklad Komunalny w Sochocinie Sp. z.o.o prowadzi dzialalnosc maj,}-C'l- glownie na 

celu wykonanie przez Gminy Sochocin zadan publicznych. W zwiC}-Zku z powyzszym 

otrzymuje od gminy zlecenia w zakresie: 

- remontow i modemizacji drog gminnych; 

- biez'}-cego utrzymania drog; 

- zimowego utrzymania drog gminnych; 

- biez'}-cego utrzymania porz'}-dku na cmentarzu zolnierzy Armii Radzieckiej 

w Bo1ycinie; 

- realizacji funduszu soleckiego; 

- rownania drog gminnych; 

- selektywnej zbiorki zgromadzonych odpadow; 

- utrzymania w nalezytym stanie stadionu w Sochocinie 

-utrzymania zieleni na trawnikach i skwerach 

- dowozow dzieci do szkol w ramach umowy z gmin'}- Sochocin, 

- dowozow do szkol dzieci niepelnosprawnych w ramach umowy z gmin'}- Sochocin 

- sprz'}-tania ulic, placow i skwerow w miejscowosci Sochocin. 

Spolka swiadczy rowniez drobne uslugi remontowe i budowlane na rzecz osob fizycznych, 

z czego w okresie roku obrotowego spolka uzyskala przychod w wysokosci 74236,70 zl. 

Wszystkie zlecenia otrzymane od kontrahentow zostaly w pelni wykonane, najistotniejsze 

w dzialalnosci spolki s'}- zlecenia dotycz'}-ce remontow i modemizacji drog gminnych W 2012 

wykonano remonty drog w miejscowosciach: Slepowrony (czysciowa naprawa nawierzchni 

1923,76 ), Kypa (31 000,00 zl ), Idzikowice ( 13 000,00 ), Milewo ( 30 000,00 ), Milewo 

(fundusz solecki - 9142,29), Niewikla (8401,02), Gutarzewo (21 000,00) , Gutarzewo 
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( fundusz solecki - 8722,24), Budy Gutarzewski ( 14000,00 zl) , Budy Gutrzewskie ( fundusz 

solecki - 5732,46 zl), Ciemniewo ( 7511,50),Ciemniewo Budy ( 22000), Sochocin 

( wykonanie chodnika z kostki brukowe na ulicy Wolnosci- 50000,00), Baraki (fundusz 

solecki8 - 6671 ,40), Pruszkowo ( fundusz soleki (8549,27), Jydrzejewo ( fundusz solecki 

6671,40), Drozdzyn 9 fundusz solecki - n12996,88 ), Kondrajec ( fundusz solecki 

11637,89) , Slepowrony ( fundusz solecki 8252,77 ),Kondrajec ( 40000,00 ), Kolonia 

Sochocin ( 6794,94), Zelechy ( 7313,83), Kuchary Zydowskie ( 11415,51), Rzy ( 7635,05) 

l~cznie 350 372,2l. Wykonywano rowniez wszelkie prace zwi~zane z biez~cym utrzymaniem 

drog na ktore skladaly siy miejscowe naprawy nawierzchni, wymiana uszkodzonych 

przepustow a takZe ich zakladanie, naprawy i instalowanie kratek sciekowych, karczowanie 

krzewow i wycinanie samosiewek a takZe wykonywanie barierek ochronnych i poryczy. 

Spolka swiadczy uslugi transp0l10we polegaj~ce na przewozie dzieci autobusami a takze 

dzieci niepelnosprawnych z terenu gminy Sochocin z tego tytulu spolka uzyskala przychod 

w wysokosci - 272 552,31 Z1. L~czna kwota sprzedazy uslug w roku obrotowym wyniosla 

930276, 64 zl. 

W roku obrotowym zorganizowano 3 przetargi: 

1. 	 Sprzedaz maszyn i urz~dzen rolniczych ( z uwagi na ich przestarzalosc, 

nieekonomicznosc i nisk~ wydajnosc pracy i wysokie koszty utrzymania z czego 

uzyskano kwoty 116913,05). Kwoty ty w calosci przeznaczono na zakup 

nowoczesnej koparko -ladowarki a takZe mechanicznej zamiatarki . 

2. 	 Wykonanie dostaw paliwa dla Gminnego Zakladu Komunalnego w Sochocinie 

Sp. zO.o. w 2012 roku. Najkorzystniejsz~ oferty zaproponowala firma Nova oil 

Nowy Dwor Mazowiecki. 

3. 	 Wykonanie dostaw kruszywa naturalnego do utrzymania drog zwirowych na 

terenie gminy Sochocin dla Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. 

w Sochocinie. Najkorzystniejsz~ ofe11a wplynyla od firmy Sprzedaz Zwiru 

i Pisaku Wynajem Sprzytu Budowlanego Zdzislaw Jydraszczak maj~ca siedziby 

w Plonsku 

III. Plany i przewidywany rozwoj spolki. 

Zarz~d przewiduje dalszy rozwoj spolki , jego praca bydzie koncentrowala siy 

g16wnie na koordynowaniu wykonywania prac zleconych przez Gminy Sochocin, 

a takZe na poszukiwaniu dodatkowych mozliwosci sprzedaZy uslug swiadczonych 

przez spolky. G16wnymi zadaniami wykonywanymi przez spolky w 2013 roku 
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byd'} rernonty drog , w zwi'}Zku z czyrn spolka rna w planach zakup rnaszyn 

i urz'}dzen budowlanych niezbydnych do realizacj i zadan. W 2013 roku ogloszone 

zostan,} rowniez przetargi na wykonanie dostaw paliwa a takze dostawy kruszywa 

naturalnego . Planowane jest rowniez zwiykszenie zatrudnienia w celu 

efektywniejszego wykonywania zleconych zadan. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski- Radny - zapytalo zlecenie od podmiotow zewnytrznych. 

Pani Milena Konopka - Prezes Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. 

odpowiedziala, ze byly to drobne prace np. w Kypie przy hotelu Bonifacio. 

Pan Zygmunt Pierzchala - Radny - zauwazyl, ze Zaklad nie daje ogloszen w prasie. 

Pani Milena Konopka - Prezes Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. 

odpowiedziala, ze Zaklad skupia siy na zleceniach od gminy. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski- Radny - zapytal, ktora droga byla modernizowana 

w Smardzewie. 

Pani Milena Konopka - Prezes Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. - wyjasnila, 

ze droga w kierunku Sarbiewa. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski- Radny - odpowiedzial, ze byla tylko zwirowana. 

Pani Milena Konopka - Prezes Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. - wyjasnila, 

ze takie bylo zlecenie. 

Pan Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - wyjasnila, ze ta droga byla drog'} gruntow(j, 

zostala przebudowana na drogy zwirow(j, i to siy nazywa rnodernizacja. 
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Pani Beata Bieiunska - Wiceprzewodnicz~ca Rady Gminy - zapytala 0 harmonogram 

prae zwi'!Zanyeh z funduszem soleekim oraz poprosila 0 r6wniarkt( na drogt( w Milewie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - podzit(kowal Pani Milenie 

Konopka - Prezes Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. w Soehoeinie. 

Ad-12 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 12: " Wolne 

wnioski i zapytania." Zapytal, ezy ktos z Panstwa Radnyeh, Panstwa Soltys6w i os6b 

zgromadzonyeh na sali eheialby zabrac glos w tym punkeie. 

Pan Marek Paras - mieszkaniec wsi Wycinki - na poez'ltku podzit(kowal wladzom gminy 

oraz Dyrektorowi Gminnego Osrodka Kultury w Soehoeinie za pomoe w zorganizowaniu 

spotkania z Marszalkiem Wojew6dztwa - Panem Adamem Struzikiem. Obieeal, ze 

w przyszlosei postara sit( zorganizowac spotkanie z Marszalkiem w wit(kszym gronie 

z soltysami. 

Nastt(pnie odni6sl sit( do udrozniania row6w melioraeyjnyeh. Powiedzial, ze nie mozna sit( 

tlumaezyc, ze nie jest to zadanie gminy, poniewaz inne gminy pomagaj'l w udroznianiu 

row6w melioraeyjnyeh. 

Na zakonezenie Pan Marek Paras odni6s1 sit( do dw6eh wyrok6w s'ld6w w sprawie wydania 

deeyzji 0 srodowiskowyeh uwarunkowaniaeh inwestyeji wiatrakowyeh w Wyeinkaeh 

i Kolozt(biu. Podsumowal, ze w uzasadnieniu s'ld wyjasnia, ze tresc deeyzji W6jta Gminy 

w wit(kszej ezt(sei byla skopiowana z karty informaeyjnej inwestora. 

Pan Marek Paras podsumowal, ze nie rna wsp61praey pomit(dzy gmm'l a mieszkaneami 

w sprawie wiatrak6w. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal 0 kontrolt( zarz'ldez'l W Urzt(dzie Gminy 

i jednostkaeh samorz'ldowyeh, jakie generowala koszty i jaki byl eel tej kontroli. 
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Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - poprosila 0 udzielenie informacji na temat 

kontroli zarzqdczej Paniq Elzbiety Krauze - Sekretarza Gminy. 

Pani ELZbieta Krauze - Sekretarz Gminy - wyjasnila, ze zarzqdzeniem W6jta Gminy zostal 

powolany Zesp61 zadaniowy w celu przeprowadzenia i oceny jakosci funkcjonowania Urzydu 

Gminy i jednostek organizacyjnych pod wzglydem realizacji obowiqzk6w wynikajqcych 

z kontroli zarzqdczej. Zesp61 zadaniowy dokonal analizy stanowisk oraz jest w trakcie 

dokonania oceny funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych. Do pierwszej 

dekady lipca Zesp61 przekaze Pani W6jt protok6l. W tej chwili sporzqdzane Sq raporty 

czqstkowe. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, jakie ta kontrola generowala koszty. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze umowa podpisana 

z audytorem - 1 800 zl brutto. 


Pani W6jt wyjasnila, iz realizacja zadan z zakresu kontroli zarzqdczej nie jest latwa, a trzeba 


bylo je zrealizowa6 juz w 2009 roku. Pracownicy zajmujqcy siy kontrolq zarzqdczq w gminie, 


czyli Pani Sekretarz oraz Pani Monika Stypkowska - Smardzewska nie byly w stanie we 


wlasnym zakresie poradzi6 sobie z problemem, dlatego zostal powolany audytor. 


Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, czy kwota 1 800 zl dotyczy tylko Urzydu 


Gminy, czy tezjednostek organizacyjnych. 


Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - odpowiedziala, ze kwota ta dotyczy calego 


zadania. Jest to kwota miesiyczna. 


Pan Stanislaw Wozniak - Radny - zapytal 0 budynek po Policji czy dzieje Sly cos 


w zwiqzku z powstaniem zalewu. 


Pani Anna Zwierzchowska - W 6jt Gminy - odpowiedziala, ze Rada Gminy podejmowala 


uchwaly, kt6ra pozwalala na dzialania zmierzajqce do przejycia budynku po Policji . Po 


podjyciu uchwaly zostalo wystosowane pismo do Komendy Wojew6dzkiej Policji 


w Radomiu. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, ze budynek nalezy do Agencji Mienia 
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Wojskowego. Z rozm6w przeprowadzonych w Radomiu wynika, ze podjyta uchwala zostala 

podjyta za pozno. Pracownik merytoryczny Urzydu Gminy zajmowal siy ~ sprawC! od 2009 

roku i nie powiadomil 0 tym. 

Odnosnie budowy zalewu, inwestor byl w Urzydzie Gminy i m6wil, ze rna problemy 

z uzgodnieniem progu wodnego. Pani W6jt dodala, ze cierpliwie czeka do konca wakacji, 

a pozniej poprosi inwestora 0 sprawozdanie na pismie z zakresu prowadzonych dzialau. 

Umowa dzienawy jest tak skonstruowana, ze w kazdej chwili z trzy miesiycznym okresem 

wypowiedzenia moznajC! rozwi'!Zac. 

Pan Stanislaw Kwiatkowski - Radny - powiedzial, ze wie jaki cel i znaczenie rna kontrola 

zarzC!dcza przeprowadzona w Urzydzie Gminy, poniewaz dotyczy takze Pana Stanislawa 

K wiatkowskiego. 

Dodal, ze pewnie wszystko siy wyjasni juz na nastypnej sesji. 

Pan Andrzej Rutkowski - Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - poprosil 0 pomoc 

Wsp6lnocie Gruntowej Gromadzyn, aby doprowadzic te sprawy do porzC!dku i zalatwic na 

wlasnym terenie. 

Pan Jakub Gburzynski -Radny - zapytal 0 rozbi6rky mostu w Gutarzewie. 

Pan Jerzy Ryzinski - Zastepca W6jta - wyjasnil, ze przycz6lki, kt6re zostaly po rozbi6rce 

mostu nie nadajC! siy pod nowy most. 

Zastypca W6jta zaprosil do wglC!du do dokumentacji dotyczC!cej rozbi6rki mostu. 

Pani Ewa Domanska - Soltys wsi Gromadzyn - zapytala, dlaczego Rada Gminy me 

zapoznala siy z pismem skierowanym do Rady, a wladze gminy nie chcC! wsp6lpracowac ze 

Wsp6lnotc! GruntowC! Wsi Gromadzyn. 

Pani Ewa Domanska dodala, ze Wsp6lnota Gruntowa Gromadzyn zlozyIa zazalenie na 

niezalatwionC! sprawy do SamorzC!dowego Kolegium Odwolawczego. 

Pani Soltys poprosila 0 pomoc w tej sprawie. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze Wsp6lnota oczekuje od gminy 

przeanalizowania na przestrzeni kilkudziesiyciu lat przechodzenia grunt6w od jednego do 
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drugiego wlasciciela. Gmina me rna takiego prawa. To Wsp61nota powmna sprawdzic 

w geodezji, kto od kogo dziedziczyl i kto komu sprzedal. 

Pani Ewa Domanska - Soltys wsi Gromadzyn - dodala, ze w latach 60 - tych pracowalo 

dziesit(ciu pracownik6w przy pomocy kartki, 016wka i dlugopisu i byia sporzqdzona lista 

udzialowc6w. Teraz w dobie cyfryzacji i przy zatrudnieniu tylu pracownik6w, nikt nie moze 

zajqc sit( tq sprawq. 

Pani Ewa Domanska dodala, ze jest to obowiqzek W6jta, a Pani W6jt me chce 

wsp61pracowac. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - wyjasnila, ze spotykala sit( wielokrotnie ze 

Wsp61notq Wsi Gromadzyn. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - dodal, ze wracaHc do wniosku 0 odwolanie 

Przewodniczqcego Rady Gminy, w uzasadnieniu bylo stwierdzone, ze Przewodniczqcy nie 

przekazuje Radnym korespondencji, a Pani Domanska pyta, dlaczego Radni nie majq tych 

dokument6w. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - wyjasnil, ze kazda korespondencja 

kierowana do Rady Gminy, a takZe imiennie do Przewodniczqcego Rady Gminy kserowana 

jest do p6Ieczek dla Radnych. 

Pismo skierowane od Wsp61noty Wsi Gromadzyn wpIynt(lo w ubieglym roku. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - poprosil, aby pozostali Radni wypowiedzieli sit(, czy 

otrzymali to pismo. 

Radni stwierdzili, ze nie otrzymali pisma. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, aby Radni zglosili sit( 

do sekretariatu Rady Gminy, gdzie zostanie im przedstawione pismo z dekretacjq Pana 

Przewodniczqcego. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - dodal, ze skoro Radni nie dostali tego pisma, to nie 

m6gI go dekretowac. Poprosil, aby Przewodniczqcy Rady Gminy nie traktowal Radnych jak 

dzieci. 
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Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, czy jeszcze ktos chcialby 

zabra6 glos w tym punkcie. 

Nikt nie zabral glosu. 

Ad- 13 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zamkn,!l obrady XXII Sesji Rady 

Gminy Sochocin slowami : "Zamykam obrady XXII Sesji Rady Gminy Sochocin". 

Proto ' sl?o~dzila: 
h~ 

lela Kosinska 
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Sochocin, czerwca 2013 r. 
Wniosek 


radnych Rady Gminy Sochocin 

o rozszerzenie porz~dku obrad XXII sesji Rady Gminy Sochocin 


Nizej podpisani radni Rady Gminy Sochocin wnOSZq 0 umieszczenie w porzqdku obrad XXII 
sesj i Rady Gminy Sochocin dw6ch punkt6w: 

- pUnkt pierwszy - "ODWOLANIE PRZEWODNICZf\CEGO RADY GMINY 
SOCHOCIN PANA DARIUSZA SWIERCZA" oraz 
- punkt drugi - "POWOLANIE NOWEGO PRZEWODNICZf\CEGO RADY GMINY 
SOCHOCIN". 

Uzasadnienie 
Pan Dariusz Swiercz sprawuje funkcjtt przewodniczqcego Rady Gminy Sochocin 2 i p6l roku, 

a wittc czas wystarczajqco dlugi, aby pokazae radnym i mieszkancom Gminy swoje 

umiejtttnosci w sprawowaniu tej odpowiedzialnej funkcji oraz pokazae jak pojmuje swojq 

roltt przewodniczqcego Rady. 

2 i p61 roku to wystarczajqco dlugi czas, aby wyrobie sobie opinitt 0 panu Swierczu jako 

przewodniczqcym Rady i odpowiedziee na pytanie, jakim jest przewodniczqcym oraz czy 

nadal powinien pelnie ttt funkcjtt. 

Oceniajqc dzialalnose pana Swiercza jako przewodniczqcego Rady nalezy podkreslie przede 

wszystkim, iz: 

- po pierwsze - prowadzi sesje Rady w spos6b niesamodzielny i stronniczy, 

- po drugie - nie wykonuje szeregu podstawowych obowiqzk6w jako Przewodniczqcy Rady, 

- po trzecie - nie tylko nie pomaga ale przeszkadza radnym w wypelnianiu przez nich 


uprawnien wynikajqcych z mandatu radnego. 
Przewodniczqcy Swiercz nie reaguje, gdy w6jt Zwierzchowska przerywa wypowiedzi 
radnych i gosci sesji, gdy Sq one niewygodne dla w6jt Zwierzchowskiej. Nie dopuszcza do 
glosu radnych i zaproszonych gosci - na widoczne znaki czynione przez w6jt 
Zwierzchowskq, gdy wypowiedz rna bye krytyczna wobec w6jta, jak to mialo miejsce np. na 
ubieglorocznej sesji absolutoryjnej, kiedy uniemozliwil radnemu Romatowskiemu zapoznanie 
radnych i os6b uczestniczqcych w sesji z krytycznq ocenq dzialalnosci w6jt Zwierzchowskiej. 
Innym przykiadem moze bye wielokrotne zlosliwe przerywanie krytycznego wobec w6jt 
Zwierzchowskiej wystqpienia uczestniczqcego w sesji Rady pana Wieslawa Wisniewskiego. 
Przewodniczqcy Swiercz przerywa wypowiedzi radnych, po otrzymaniu od w6jt 
Zwierzchowskiej znaku, gdy ta wykonuje gest nasladujqcy nozyce. 
Przewodniczqcy Swiercz nie dostrzega tego, ze sesja rady Gminy nie jest spotkaniem 
pracownik6w Urzttdu Gminy, na kt6rym rzqdzi w6jt. Przewodniczqcy Swiercz zapomnial, ze 
na sesji Rady Gminy w6jt jest tylko jednym z gosci Rady i nie wolno mu sitt szarogttsie 
lekcewazqc radnych. Wysoce naganne jest wittc, ze przewodniczqcy Swiercz takie 
niedopuszczalne dzialania w6jt Zwierzchowskiej nie tylko toleruje ale im sprzyja. 
Przewodniczqcy Swiercz wykonuje na sesjach z gorliwosciq wzbudzajqcq zazenowanie to, 
czego zyczy sobie w6jt Zwierzchowska; nie tylko nie pomaga radnym ale przeszkadza im w 
realizacji uprawnien wynikajqcych z mandatu radnego jak ostatnio, gdy nie dopuscil do 
zwolania z inicjatywy 10 radnych sesji nadzwyczajnej w celu obnizenia oplat za wyw6z 
smieci. 
Przewodniczqcy Swiercz nie przekazuje radnym korespondencji kierowanej przez 
mieszkanc6w do Rady Gminy. 
Pan Swiercz nie zareagowal jako przewodniczqcy Rady na skandaliczne zachowanie 
prawnika Zdzieblowskiego, pelniqcego na sesji roltt uslugowq, gdy ten w niestosowanych 
siowach, za kt6re przepraszal na nastttpnej sesji mec. Niescior, czynil niestosowne uwagi pod 
adresem radnego Wiktorowicza zapominajqc w jakiej roli wystttpuje . Takie zachowanie 
prawnika Zdzieblowskiego wymagalo reakcji ze strony Przewodniczqcego Rady, gdyz 



niewlasciwe zachowanie goscia sesji, czy to b~dzie doradca prawny czy w6jt, uderza w cal£t 
Rad~, kt6ra nie powinna tolerowac takich zachowan. Ze strony przewodnicz£tcego Swiercza 
zabraklo wlasciwej reakcji. 
Przewodnicz£tcy Swiercz jest bardzo skrupuJatnym formalist£t - gdy chodzi 0 uniemozliwienie 
zwolania sesji nadzwyczajnej z inicjatywy radnych. W6wczas brak piecz£ttki radcy prawnego 
stanowi dla niego podstaw~ do odmowy zwolania sesji. Nie ma natomiast dla niego 
znaczenia, gdy dor~cza radnym tak wazne materialy na sesj~ absolutoryjn£t w terminie 
kr6tszym niz wymagany statutem Gminy Sochocin. 

W ocenie niZej podpisanych radnych ocena pana Dariusza Swiercza jako 
przewodnicz~cego Rady Gminy Sochocin jest negatywna. 
W zwi£tzku z tym w interesie Rady Gminy, najwazniejszego organu Gminy, lezy odwolanie 
pana Dariusza Swiercza z funkcji przewodnicz£tcego Rady oraz powierzenie tej funkcji innej 
osobie sposr6d radnych. 
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