
Protok61 Nr XXIV z 


XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin 


z dnia 20 wrzesnia 2013 roku 


w sali narad Urzt(du Gminy Sochocin 


pod przewodnictwem Pana Dariusza Swiercza 


- Przewodniczqcego Rady Gminy 


Obrady rozpoczt(to 0 godz. 10.00 

Stan Radnych -15, obecnych - 14 

Zakonczono 0 godz. 13.30 

Stan Radnych -15, obecnych - 14 

Ad-l 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzC}dzie 

gmmnym Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - otworzyl XXIV 

NadzwyczajnC} Sesjy Rady Gminy Sochocin VI kadencji samorz(Jdu gminnego. Stwierdzil, ze 

w Sesji uczestniczy 14 Radnych, czyli quorum wladne do podejmowania prawomocnych 

uchwal. 

Nastypnie powital Panstwa Radnych i Panstwa Soltys6w, Pani(J Anny Zwierzchowsk(J 

W6jta Gminy Sochocin, Pana Jerzego Ryzinskiego - Zastypcy W6jta, Pani(J Elzbiety Krauze -

Sekretarza Gminy, Pani(J 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), PaniC} Mileny Konopky - Prezesa Gminnego Zakladu Komunalnego Sp. z 0.0. 

w Sochocinie, kierownikow wydzial6w (wedlug listy obecnosci), Pan6w: Marka 

Domanskiego, Marcina Werczynskiego i Piotra Stypkowskiego, przedstawicieli medi6w: 

"Tygodnika Ciechanowskiego", gazety lokalnej "Plonszczak PRESS", Wirtualnego Plonska, 

przedstawiciela Glosu Plonska, Tygodnika Extra Plonsk oraz mieszkanc6w gminy Sochocin 

przybylych na dzisiejszq sesjy. 

Ad-2 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przedstawil porzqdek obrad 

w nastypuj(Jcej kolejnosci: 
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1. 	 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. 	 Przyjcrcie porz~dku obrad. 

3. 	 Przyjcrcie protokolu z Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 
27 sierpnia 2013 roku. 

4. 	 Informacja 0 stanie dr6g gminnych pol~czona z wizj~ lokaln~ w terenie. 

5. 	 Dyskusja. 

6. 	 Podjcrcie uchwal: 

• 	 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W 6jta Gminy Sochocin. 

7. 	 Zamknicrcie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - zwr6cila siy z prosb~ 0 wprowadzenie do 

porz~dku obrad projektu uchwaly w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu polozonego 

we wsi Smardzewo. 

Pani W6jt wyjasnila, ze w dniu 10 wrzesnia wplyn~l do Urzydu Gminy wniosek od 

mieszkanc6w wsi Smardzewo Panstwa: Janusza i Renaty Bluszcz. Panstwo Bluszcz 

pobudowali budynek mieszkalny na swojej dzialce z przeznaczeniem pod budowy 

mieszkaniow~ granicz~c~ r6wniez z ich dzialk~ z przeznaczeniem na uprawy roine. Przy 

wytyczaniu dzialki pod zabudowy geodeta popelnil bl~d . Przy zglaszaniu budynku do oddania 

okazalo siy, ze w niewielkiej czysci budynek polozony jest na gruntach rolnych. Jezeli nie 

zostanie dokonana zmiana na podstawie przedstawionej uchwaly Paflstwo Bluszcz byd~ 

musieli zaplacic wysokie kary alba dostan~ nakaz rozbi6rki budynku. St~d przedstawiona 

propozycja uchwaly. 

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

zgloszon~ przez Pani~ W6jt 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - 0. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy zapytal, czy Radni maj<! jeszcze uwagi do porz~dku obrad. 

Nikt nie zabral glosu. 
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Nastypnie Przewodnicz,!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie porz'!dek obrad XXIV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin: 

1.0twarcie sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 

2. Przyj~cie porz~dku obrad. 

3. 	 Przyj~cie protokolu z Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 
27 sierpnia 2013 roku. 

4. 	 Informacja 0 stanie drog gminnych pol~czona z wizj~ lokaln~ w terenie. 

5. 	 Dyskusja. 

6. 	 Podj~cie uchwal: 

• 	 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Sochocin. 

7. 	 Zamkni~cie obrad XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze porz,!dek obrad zostal przyjyty jednoglosnie 

Ad-3 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeczytal punkt 3 porz'!dku obrad: 

" 	 Przyjycie protokolu z XXIII Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 

27 sierpnia 2013 roku". Nastypnie zapytal, czy w tym punkcie ktos z Panstwa Radnych chce 

zabrac glos. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy poddal pod glosowanie protok61 z XXIII Sesji Rady Gminy 

Sochocin odbytej w dniu 27 sierpnia 2013 roku 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodnicz,!cy Rady Gminy stwierdzil, ze protok61 zostal przyjyty jednoglosnie. 
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Ad-4 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz:i!cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 4 : 

"Informacja 0 stanie dr6g gminnych pol'!czona z wizj,! lokaln,! w terenie". Poprosil 0 zabranie 

glosu Pani,! Anny Zwierzchowsk'! - W6jta Gminy. 

Pani Anna Zwierzchowska - Wojt Gminy - powiedziala, ze na sesjach wielokrotnie 

m6wila 0 remontowanych i modemizowanych drogach gminnych, a takZe 0 ewidencji dr6g. 

Na ostatniej sesji r6wniez Pan Andrzej Rutkowski podnosil sprawy drogi w Pruszkowie. 

Pani W6jt dodala, ze problem pojawil siy w Koliszewie, kiedy realizowana byla uchwala 

zebrania solecki ego w sprawie wyznaczenia granic drogi gminnej w Koliszewie. Latem 

biez'!cego roku geodeta wskazal granicy tej drogi i pojawil siy bardzo powaZny problem. 

Na zakonczenie Pani W6jt dodala, ze blizszych informacji udzieli Pan Jerzy Ryzinski

Zastypca W 6j tao 

W tym momencie na sesj~ przybyl Pan Jakub Gburzynski - Radny. 

Pan Jerzy Ryzinski - Zast~pca Wojta - powiedzial, co nastypuje: " Gmina Sochocin 

w 2012 roku opracowala gminn,! ewidencjy dr6g. Ze sporz'!dzonej dokumentacji wynika, ze 

gmina Sochocin posiada 144,3 km dr6g lokalnych w tym 22,3 km dr6g 0 nawierzchni 

bitumicznej , 22,9 km dr6g 0 nawierzchni zwirowej oraz 99,1 km 0 nawierzchni gruntowej. 

Podczas realizacji rob6t remontowych dr6g w roku biez'!cym oraz w latach ubieglych okazalo 

siy, ze stan prawny drogi na gruncie nie pokrywa siy ze stan em prawnym drogi wynikaj,!cym 

z operatu geodezyjnego. Problemy tego typu pojawily siy takze przy realizacji rob6t 

remontowych dr6g w ramach funduszu solecki ego we wsiach · Koliszewo, Slepowrony, 

Pruszkowo, Kondrajec, Idzikowice, Drozdzyn. 

Sytuacja ta przyczynia siy do powstawania licznych konflikt6w pomiydzy wlaScicielami 

s,!siaduj,!cych z drogami gminnymi posesji a zarz'!dc'! dr6g tzn. Gmin,! Sochocin. Wplywa to 

takZe na dodatkowe wydatki z budzetu gminy ponoszone na prace geodezyjne . W 2012 r. na 
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ten cel zostaly wydatkowane srodki w wysokosci 17835,00 Z1. a w roku biezqcym juz 

26601,00 Z1. 

Za okres wczesniejszy me posiadamy takich danych, poniewaz me byla prowadzona 

analityczna ewidencja wykonanych uslug w rozbiciu na poszczegolnych kontrahentow. 

Dotyczylo to takZe prac zwiqzanych z uslugami geodezyjnymi. Niektore prace geodezyjne, 

ktore w latach ubieglych byly zlecane do wykonania, zostaly wykonane w terenie, ale 

dokumentacja z tych prac nie byla zglaszana do Wydzialu Geodezji w Starostwie 

Powiatowym w Plonsku. 

Reasumujqc nalezy stwierdzic, ze powstala sytuacja moze przysporzyc liczne problemy 

zwiqzane z realizacjq budowy lub przebudowy drog z wykorzystaniem srodkow unijnych 

w latach 2014-2020. 

Poza tym uporzqdkowanie stanu prawnego drog gminnych w terenie tzn. na gruncie moze 

potrwac nawet kilka lat i pochlonie znaczne srodki finansowe z budzetu gminy na prace 

geodezyjne. " 

Pan Jerzy Ryzinski - Zast((pca Wojta - zaprosil na wizj(( lokalnq w terenie, aby poznac jak 

wyglqda sytuacja w terenie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zaproponowal, aby pytania 

w terenie dotyczyly jedynie konkretnych miejsc, w ktorych b((dq znajdowali si(( Panstwo. 

Natomiast wszelkie inne wnioski i pytania ogolne b((dq omawiane w punkcie " Dyskusja". 

Przewodniczqcy Rady Gminy zaprosil wszystkich Panstwa do autobusow. 

Wyjazd godz. 10.15 

Wizja lokalna odbyla si(( w nast((pujqcych miejscowosciach: 

1. Koliszewo 

2. Podsmardzewo 

3. Niewikla 

4. Slepowrony 

5. Pruszkowo 
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Pan Andrzej Rutkowski -Wiceprzewodnicz~cy Rady Gminy - zwolnil Sly u Pana 

Przewodnicz~cego z dalszego uczestniczenia w sesji. 

Powr6t godz. 12.45. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przypomnial, ze kontynuujemy 

punkt 4 : "Informacja 0 stanie dr6g gminnych pol~czona z wizj~ lokaln~ w terenie". Poprosil 

Pani~ Anny Zwierzchowsk~ - W6jta Gminy 0 podsumowanie wyjazdu. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - powiedziala, ze nie bylo lepszej formy, aby 

przedstawic Panstwu Radnym i Soltysom problem dr6g, niz wyjazd w teren. Pani W6jt 

dodala, ze zostalo przedstawionych tylko kilka miejsc, gdzie ten problem nalezy rozwi~zac 

jak najszybciej. Natomiast skala problemu jest znacznie wiyksza. Pani W6jt dodala, ze takich 

dr6g jest w gminie ponad 90 kilometr6w. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - zwracaj~c siy do Panstwa Radnych i Sohys6w 

poinformowala, ze wszystkie prosby dotycz~ce remont6w dr6g byd~ teraz wygl~daly inaczej. 

Pani W6jt powiedziala, iz chciaia pokazac ten problem poniewaZ na ostatniej sesji padio 

pytanie 0 ewidencjy maj~tku gminy. Tu jest dow6d, ze porz~dku w tej kwestii nie rna. To 

powoduje okreslone wydatki i naklady. Pani W6jt powiedziala, ze podejmuj~c decyzjy 

o remoncie czy modemizacji drogi nie wie, czy ponoszone s~ naklady byd~ na gminnym 

maj~tku, czy wlasnosci prywatnej. W tej sytuacji, przy kazdym remoncie drogi byd~ musialy 

bye wznawiane granice drogi. Potrzeba na to czasu i pieniydzy. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - przedstawila koncepcjy remontowania 

i modernizacji dr6g. W pierwszej kolejnosci byd~ przywracane do stanu przejezdnosci te 

drogi, po kt6rych nie mozna przejechac. Pani W6jt zaapelowala do Panstwa Sohys6w, kt6rzy 

skladaj~ wnioski 0 remonty dr6g, aby mieli na uwadze takZe te problemy z perspektywy 

gminy. 
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Ad-5 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - przeszedl do punktu 5: 

" Dyskusja". Poprosil 0 zadawanie pytan. 

Pan Zygmunt Pierzchala - Radny - powiedzial, ze jako pierwszy stal siy ofiarq balaganu 

dr6g w gminie. W Agencji Restrukturyzacji w Warszawie osiem razy prostowal sprawy drogi 

w Drozdzynie, poniewaz mial trudnosci w przejsciu na renty strukturalnq. Tylko dziyki 

kierownikowi Agencji Restrukturyzacji w Plonsku sprawa zostala zalatwiona pozytywnie. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - powiedzial, iz sesja Rady Gminy 

prowadzi do stanowienia prawa i jest sformalizowana. Przewodniczqcy Rady Gminy 

zaproponowal, aby w sprawie dr6g i problemu, kt6ry zostal przedstawiony zorganizowac 

spotkanie roboczo - techniczne, na kt6rym mozna byloby na ten temat podyskutowae. Na 

takie spotkanie mozna byloby zaprosie specjalist6w w tej dziedzinie i znaleze najlepsze 

rozwiqzanie problemu. 

Pani Anna Zwierzchowska - W6jt Gminy - podziykowala Panu Przewodniczq.cemu za 

propozycjy spotkania. Pani W6jt powiedziala, ze ten problem mozna r6wniez przedyskutowae 

na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. 

Pani W6jt dodala, ze w Podsmardzewie przedstawiona bylo droga w lesie prowadzq.ca do 

domk6w letniskowych. Takich dr6g jest wiycej, a powinny bye drogami prywatnymi, nie 

powinny bye skomunalizowane. 

Natomiast przy pracach zwiqzanych z kanalizacjq wyszlo, iz utica Nadrzeczna nie jest 

skomunalizowana. Jest wlasnosciq. Skarbu Panstwa. 

Pani W6jt dodala, iz pismo mieszkanc6w wsi Kypa dotyczy drogi, kt6ra takze prowadzi tylko 

do domk6w letniskowych, a zostala skomunalizowana. 

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

Zwierzchowskiej - W6jtowi Gminy. Przeszedl do punktu 6 : "Podjycie uchwal". 

Ad - 6 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - poprosil 0 wpis do protokolu swojej wypowiedzi: 

" W trybie ustawy 0 dostypie do informacji publicznej wnoszy 0 udostypnienie i przyslanie na 
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m6j adres domowy umowy zawartej miydzy gmin'l Sochocin a PGK Plonsk na odbi6r 

odpad6w komunalnych, czyli smieci . Dotychczas odbierano przy dzialalnosci gospodarczej 

jeden raz w miesi'lcu za jeden pojemnik przy odbiorze dwukrotnie w ci'lgu miesi'lca. Obecnie 

zlozylem deklaracjy na dwa pojemniki, wiyc wedlug uchwaly jest to iloczyn razy oplata. 

Dostalem telefon z Urzydu Gminy zebym zrobil korekty, bo dwa razy w miesi'lcu odbierano 

ode mnie pojemniki . Co bydzie jezeli PGK bydzie odbieralo raz w tygodniu, wtedy byd'l 

musial cztery razy oplaty robie. Bardzo proszy 0 przeslanie mi tej umowy. 

I drugi punkt. Bardzo proszy w rarnach tejze ustawy 0 przeslanie protokolu z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej , na kt6rej tematem bylo omawianie skargi zlozonej przez Wsp61noty 

Gruntow'l wsi Gromadzyn na dzialalnose W6jta Gminy Sochocin, kt6re odbylo siy we 

wrzesniu 2013 roku." 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - poprosil 0 zaprotokolowanie 

wypowiedzi Pana Andrzeja Romatowskiego. 

Nastypnie Przewodnicz'lcy Rady Gminy przedstawil pierwszy projekt uchwaly w sprawie 

rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Sochocin. Zapytal, czy ktos z Panstwa 

Radnych chcialby zabrae glos odnosnie przedstawionego projektu uchwaly. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal czlonk6w Komisji Rewizyjnej, czy w trakcie 

posiedzenia Komisja dysponowala opini'l prawn'l odnosnie tej sprawy. 

Pan Krzysztof Dzil(gielewski - Przewodniczllcy Komisji Rewizyjnej - powiedzial, ze 

Komisja Rewizyjna dysponowala opini'l prawn'l, ale ta sprawa nie zamyka siy na sarnej 

skardze. Skarga jest pewnym elementem konfliktu spolecznego, kt6ry nast'lpil we wsi 

Gromadzyn. Na posiedzenie zostaly zaproszone strony postypowania i na kazdym etapie 

postypowania mogly zapoznae siy ze zgromadzonym materialem. W trakcie prac Komisji 

Pailstwo Domanscy opuscili saly. Pozostali Panowie : Marcin Werczynski i Piotr Stypkowski 

pozostali na posiedzeniu. Z rozm6w z Panami wyniknylo, ze sprawa nie jest oczywista. 

Panowie powiedzieli, ze czyse os6b ze Wsp6lnoty chce dochodzie swoich praw, a czyse nie. 

Tam lezy problem. Zadaniem Komisji Rewizyjnej bylo zdiagnozowanie stanu faktycznego 

i pomoc w rozwi'lzaniu tego problemu. Wsp6lnota we wlasnym zakresie i we wlasnym 

gronie musi uregulowae sprawy, kt6re powinny bye przez nich uregulowane. Projekt listy 

udzialowc6w we Wsp61nocie zostal zatwierdzony w 1964 roku i jest prawomocny do dzis. 
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Przewodnicz'!cy Komisji Rewizyjnej dodal, ze w'!tpliwose budz,! piecz,!tki, kt6rymi posluguj,! 

siy osoby reprezentuj,!ce Wsp61noty. Skoro nie rna aktualnej listy udzialowc6w, nie rna 

sp6lki, to kto wybral zarz'!d. 

Pan Krzysztof Dziygielewski powiedzial, ze pytal strony 0 statut sp6lki, poniewaZ kiedys taki 

istnial. Pani Domanska przestawila statut, kt6ry wygl,!da jak wydruk z intemetu. 

Przedstawiony statut nie byl przez nikogo zatwierdzony. St,!d Komisja Rewizyjna uznala 

skargy za bezzasadn'!. 

Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - powiedzial, ze sprawa wsp61not gruntowych jest jedn,! 

z trudniejszych spraw, wystypuje w wielu gminach, w tym w naszej. S,! tam r6zne niuanse, 

kt6re w r6zny spos6b mog,! bye interpretowane i tlumaczone. W zwi'lZku z tym Pan Tomasz 

Wiktorowicz zawnioskowal, aby Pan Przewodnicz,!cy pozwolil wypowiedziee siy czlonkom 

Wsp61noty. 

Pan Tomasz Wiktorowicz poprosil Pana Mecenasa, aby w spos6b merytoryczny odni6s1 siy 

do niuans6w wystypuj,!cych w tej sprawie. 

Radny powiedzial, ze pewne rzeczy S,! wiadome, ze udzialy rna naliczye Starosta 

a najnizszy szczebel przedklada propozycjy. 

Na zakonczenie Pan Tomasz Wiktorowicz powiedzial, ze nalezy znaleze odpowiedz na 

pytanie : co zrobie, jak post,!pie, zeby tym osobom, kt6rzy maj,! wsp61noty gruntow,! pom6c 

i doprowadzie sprawy do konca. 

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

Tomasza Wiktorowicza dotycz'!cy zabrania glosu przez przedstawicieli Wsp61noty Gruntowej 

wsi Gromadzyn. 

Wyniki glosowania: 

Glosowal0 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal silt od glosu" - o. 

Przewodnicz'!cy Rady Gminy stwierdzil, ze propozycja zostala przyjyta. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady - poprosil Pani,! Ewy Domailsk,! 0 zabranie 

glosu. 

Pani Ewa Domanska - Soltys wsi Gromadzyn - powiedziala, ze dnia 26 listopada 2008 

roku Urz'!d Gminy do Wsp61noty Gruntowej wsi Gromadzyn zwr6cil Sly 
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o nast((pujqce plsma: statut sp6lki, aktualny sklad zarzqdu sp6lki, obszar wsp6lnoty 

gruntowej, aktualny wykaz uprawnionych do korzystania ze wsp6lnoty. W zwiqzku 

z uplywem 40 lat od sporzqdzenia wykazu czlonk6w Wsp61noty, wykaz ten jest nieaktualny. 

lednoczesnie do chwili obecnej zaden organ nie sporzqdzil nowego wykazu czlonk6w 

Wsp6lnoty, nie wykazal obszar6w przez nich posiadanych i nie ustalil wielkosci 

przyslugujqcych wszystkim czlonkom udzial6w. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 17 statutu sp6lki 

dla zagospodarowania Wlasnosciowej Wsp61noty Gruntowej wsi Gromadzyn do obowiqzk6w 

zarzqdu sp6lki nalezy przedstawienie do ewidencji grunt6w zmian w wykazie os6b 

uprawnionych. Jednoczesnie zar6wno z przepis6w ustawy 0 zagospodarowaniu wsp6lnot 

gruntowych, jak i ze statut6w wynika, ze sp6lka jedynie przyjmuje posiadanie grunt6w 

rolnych do wsp61noty i okresla przypadajqce jej obszary grunt6w, jakie wnOSZq do wsp6lnoty. 

Nie rna natomiast kompetencj i do ustalania jak rozlozyly sit( udzialy wskutek zbycia. Udzialy 

we wsp61nocie gruntowej rozkladajq sit( r6znie, w zaleznosci od sposobu zbycia i ilosci 

zbytego gruntu - gruntu wchodzqcego w sklad wsp6lnoty. Nalezy wit(c uzna6, ze sp6lka moze 

jedynie wpisa6 na listt( czlonk6w wsp61noty osoby, kt6re nabyly grunty wchodzqce w sklad 

wsp61noty. Ustali6 wielkos6 czy obszar tych grunt6w na podstawie przedlozonych przez te 

osoby stosownych dokument6w potwierdzajqcych nabycie nieruchomosci. I zglosi6 do 

ewidencji grunt6w zmiany w obszarze wsp61noty gruntowej. lednak 0 udziale procentowym 

czlonk6w wsp61noty sp6lka stanowic nie moze. Gdyz ewidencjonowanie nabycia udzia16w 

przez nowego wlasciciela grunt6w czy pozostanie udzial6w przy dotychczasowym 

wlascicielu nalezy do wylqcznych kompetencji W 6jta. Fakt sporzqdzenia wykaz6w w 1964 

roku nie oznacza, ze wszystkie obowiqzki wynikajqce z tresci art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 

1963 roku 0 zagospodarowaniu wsp61not gruntowych zostaly wypelnione i wykazy majq moc 

obowiqzujqcq do dnia dzisiejszego. 

Zgodnie z art. 8 ustawy pkt. 2 starosta ustala, kt6re nieruchomosci stanowiq wsp6lnott( 

gruntowq oraz ustala wykaz uprawnionych, obszar gospodarstw oraz wielkos6 udzia16w 

w drodze decyzji. Dla obszar6w gmin wiejskich projekty takich wykaz6w sporzqdzajq 

w6jtowie. Podstawq do ustalenia obszar6w posiadanych przez uprawnionych grunt6w Sq dane 

uwidocznione w ewidencji grunt6w. W rzeczywistosci wit(c Starosta powinien dokonac 

akceptacji lub odm6wi6 akceptacji takiego zgloszenia. Dlatego tez przesqdzanie 0 gronie 

podmiot6w i proporcji przynaleznych im udzial6w we wsp6lwlasnosci jest kwestiq, kt6ra 

powinna zosta6 zalatwiona w drodze decyzji administracyjnej. Nie mozna bowiem odnalei6 
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racjonalnej przyczyny dlaczego tylko pierwsza decyzja okreslaj,!ca sklad wsp6lnoty moze 

przybrae formy decyzji administracyjnej. Zgodnie zas w przewa:zaj'!cym w doktrynie 

i orzecznictwie sad6w administracyjnych jezeli istnieje w'!tpliwose co do formy zalatwienia 

sprawy administracyjnej, nalezy przyj,!c, ze powinna bye zalatwiona w drodze decyzji 

administracyjnej ( komentarz do "Kodeksu postypowania administracyjnego" A. Wr6bel. 

M. Jaskowska, wyd. Zakamycze 2005 wyd. II) . Nalezy uznae, ze wydanie decyzji 0 jakiej 

mowa powyzej lezy w kompetencji Starosty, jednakZe konieczne jest uprzednie 

uporz'!dkowanie obecnego stanu wsp6lnoty gruntowej. Wymienieni w wykazie czlonkowie 

wsp61noty nie zyj,!. W ich miejsce weszli lub nie ich nastypcy. Pr6cz tego niekt6re naliczenia 

udzia16w zostaly w 1964 roku wadliwe. W tym celu W6jt jest zobowi'!zany przekazac 

Staroscie projekty wykaz6w, 0 jakich mowa w ustypie 2 art. 8 powolywanej ustawy. 

Powyzszy obowi,!zek W6jta wi'!:le siy scisle z innym jego obowi,!zkiem wynikaj,!cym z art. 

27 powolywanej ustawy. Zgodnie z kt6rym zbycie udzialu we wsp61nocie gruntowej 

nastypuje w formie aktu sporz,!dzonego na pismie i zatwierdzonego przez wlasciwego W6jta. 

Dokonanie tego typu aprobaty, przeniesienia udzia16w we wsp61nocie na nabywcy jest 

szczeg61nie istotne, gdyz w przepisie tym zostal ustanowiony wyj'!tek od wymogu formy 

notarialnej dla przeniesienia udzia16w we wsp61wlasnosci nieruchomosci. Jednoczesnie skoro 

omawiana kornpetencja organu administracyjnego jest wyj'!tkiem og61nej reguly sporz,!dzenia 

aktu notarialnego w tym zakresie, nalezy stwierdzie ponad wszelk'! w'!tpliwose, ze 

poszukiwanie proporcji udzia16w poszczeg6lnych os6b uprawnionych rnusi odbywae Sly 

poprzez analizy dokurnentacji sporz'!dzonej w tym zakresie przez W6jta, a nie w aktach 

notarialnych dotycz'!cych um6w zbycia grunt6w wchodz'!cych w sklad Wsp61noty. Gdyz w 

zaleznosci od wielkosci zbywanych grunt6w przez osoby uprawnion'! do udzialu we 

Wsp6lnocie przejscie sarnego udzialu nastypuje lub nie z mocy samego prawa. Dlatego tez 

nie istnieje obowi'!Zek ewidencjonowania tego faktu w akcie notarialnyrn. W 6jt rna zas 

obowi,!zek systematycznego ewidencjonowania zbywania udzia16w ( art. 27 ornawianej 

ustawy) i czuwae nad zgodnyrn prawern dysponowania gruntami wsp6lnoty i udzialami we 

wsp6lnocie przez osoby uprawnione. 

Na zakonczenie Pani Ewa Dornanska poprosila Wysok,! Rady 0 uwzglydnienie wniosku 

Wsp6lnoty Gruntowej wsi Gromadzyn. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - poprosil Pana Tomasza 

Wiktorowicza 0 sprecyzowanie jakich informacji rna udzielie Radca Prawny. 
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Pan Tomasz Wiktorowicz - Radny - wyjasnil, ze Pan Mecenas rna odniese siy do skargi 

i stwierdzen, kt6re przedstawila przedstawicielka Wsp6lnoty. 

Pan Tornasz Wiktorowicz dodal, iz nalezy wyjasnie kto rna zaktualizowae propozycjy 

udzial6w, aby przedstawie Staroscie. W jakirn trybie i jakie S,! potrzebne dokurnenty . Jak 

porn6c Wsp6lnocie, zeby to wszystko sformalizowae i rozwi'!Zae. 

Pan Jacek Niescior - Radca Prawny - powiedzial, ze tak duzo zostalo powiedziane, tak 

duzo zostalo przeczytane, ze tak naprawdy chyba nikt nie wie, 0 co w tyrn chodzi. 

Pan Jacek NieScior powiedzial, iz zastanawia siy dlaczego t'! skarg,! zajrnuje siy Rada, 

dlaczego ta skarga wplynyla. Co do zasady, to nikt nie dyskutuje, ze trzeba porn6c Pani Soltys 

w tej sprawie. Radca Prawny dodal, ze pismo, kt6re odczytala Pani Ewa Dornanska napisala 

osoba, kt6ra rniala kiedykolwiek do czynienia z prawern, ale do konca nie rozurniala tej 

ustawy i przepis6w. Pani Soltys odczytala skr6con,! wersjy ustawy i kornentarza. 

Pan Jacek Niescior powiedzial, ze Pani W6jt pracuje na rnaterialach, kt6re przygotowuje 

Wsp6lnota. Wniosek zostal zlozony i zostala udzielona niejedna odpowiedz. 

Pani W6jt nie rna obowiqzku wykonywae zadnych ruch6w, poniewaz ustawa jej tego 

zabrania. To Wsp61nota powinna podjqe dzialania. 

Radca Prawny powiedzial, ze rna do czynienia ze wsp61notarni z innych grnm, ale te 

wsp61noty S,! rnartwe. S,! grunty i ludzie, ale zeby byly sforrnalizowane to rnuszq spelniae 

przepisy ustawy. 

Pan Jacek Niescior powiedzial, ze Rada nie rna w tej kwestii kornpetencji, nawet jezeli uzna 

skargy za zasadn'!. To Wsp6lnota musi wypelnie warunki zapisane w ustawie. Nalezy spotkae 

siy w Urzydzie, czy w kancelarii i krok po kroku przeanalizowae ty sprawy, a nie pisae skargi. 

Musi bye dobra wola. 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - zapytal, czy jest mozliwe wysluchanie opinii prawnej, 

kt6ra byla odczytywana na Kornisji Rewizyjnej. 

Pan Jacek Niescior - Radca Prawny - powiedzial, ze opiniq prawn,! jest uzasadnienie do 

uchwaly. 
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Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze Komisja Rewizyjna zrobila kawal 

duzej roboty udowadniaj~c, ze wykaz w drodze decyzji ustala Starosta. Jest to fakt oczywisty 

przez nikogo niekwestionowany. Opierala siy przy tym na dw6ch wyrokach Wojew6dzkich 

S~d6w Administracyjnych w tej kwestii. Sprawa nie zostala jednak wnikliwie i dokladnie 

przeanalizowana z nalezyt~ starannosci~. Skarz~cy wnosili 0 braku sporz~dzenia projektu 

wykazu udzialowc6w i ich udzia16w. Istota problemu skargi Wsp6lnoty to brak sporz~dzenia 

projektu wykazu. To s~ dwie odmienne sprawy. Dlaczego W6jt nie zrobil projektu wykazu co 

lezy w jego kompetencji, dlaczego tym nie zajyb siy Komisja Rewizyjna. W uzasadnieniu do 

projektu uchwaly czysto przewijalo siy slowo wykaz, co w drodze decyzji Starosta ustalil. 

Projekt wykazu pojawil siy raz, ale wtedy, gdy byl0 streszczenie calej konwencji miydzy 

Wsp61no~ Gruntow~ wsi Gromadzyn a Pani~ W6jt czy Starost~. 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodnicz~cy Rady Gminy - zapytal, jak rozumiec wypowiedz 

Pana Andrzeja Romatowskiego, czy s~ to wnioski . 

Pan Andrzej Romatowski - Radny - powiedzial, ze przedstawione uzasadnienie me 

przekonal0 jego, wiyc siy wstrzyma od glosu. 

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

Radnych chcialby jeszcze zabrac glos w tej sprawie. 

Nikt nie zabral glosu. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XXIV/192/2013 - w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Sochocin 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 10 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal si« od glosu" - 4. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwab zostala przyjyta wiykszosci~ glos6w. 

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

uchwaly w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu polo:ionego we wsi 

Smardzewo. Zapytal, czy do tego projektu uchwaly potrzebny jest szczeg610wy komentarz. 

Nikt nie zabral glosu. 
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Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie projekt uchwaly: 

XXIV/193/2013 - w sprawie przystllpienia do SPorzlldzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin dla terenu polo:ionego we wsi 

Smardzewo 

Wyniki glosowania: 

Glosowalo 14 Radnych : "za" - 14 Radnych, "przeciw" - 0, "wstrzymal siy od glosu" - O. 

Przewodniczqcy Rady Gminy stwierdzil, ze uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 

Ad-7 

Pan Dariusz Swiercz - Przewodniczllcy Rady Gminy - zamknql obrady XXIV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin slowami : " Zamykam obrady XXIV 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin". 

Przewodni 

Pro. k6W'orz'ldzila: Darius 
\ I 

\ 
Iza eta Kosinska 
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