
PROTOKÓŁ  NR XLIIN/10

z  XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się dnia 12 lutego 2010 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 14 osób
Obecnych                       - 13 osób (w tym 2 osoby spóźnione)
Nieobecnych nieuspr.     -  1 osoba

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej - Wójt Gminy
2. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy                                                       
3. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Somianka do „Lokalnej Grupy Rybackiej 

Zalewu Zegrzyńskiego” oraz przyjęcia Statutu.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Gminy  Somianka  do  Związku  Stowarzyszeń 

„Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  Gminy  Somianka

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2010. 

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy  T.  J.  Tolak.  Po 
stwierdzeniu  quorum  -  w  chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  11  radnych  (brak  radnego
S. Nasiadka, K. Rakowskiego i radnej B. Kiersnowskiej) - Przewodniczący przystąpił do realizacji 
punktu 2 porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po powitaniu przybyłych na sesję Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał wniosek Wójta 
Gminy  o  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  stanowiący  zał.  nr 2  do  nin.   protokołu a  następnie 
przedstawił porządek obrad –  zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 3 do nin. protokołu.
Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 
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Do punktu 3
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  w  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  poinformował,  że 
przystąpienie  do  Lokalnej  Grupy  Rybackiej  Zalewu  Zegrzyńskiego  daje  więcej  możliwości 
pozyskiwania  środków na  małe  projekty  lokalnych  społeczności  niż  przystąpienie  do  Związku 
Stowarzyszeń  „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.  Wcześniej  nie  mogliśmy przystąpić  do  tej 
organizacji  z  uwagi  na  niespełnienie  koniecznego  warunku  dotyczącego  udokumentowania 
minimum 5 etatów osób utrzymujących się z rybołówstwa. Na terenie gminy mamy koła rybackie 
ale  nie  mamy osób etatowych  utrzymujących  się  z  połowu ryb.  Zmiana  interpretacji  pewnych 
uregulowań daje nam szansę przystąpienia do Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego 
ponieważ uwzględniono działalność kół rybackich. Przystąpienie do tej grupy daje nam możliwość 
pozyskania środków w wysokości ok. 200 zł./mieszkańca na realizację małych projektów.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy inne gminy nie wykorzystają naszego przystąpienia 
do tej grupy?

Wójt Gminy A. Żołyński – to będzie zależało tylko i wyłącznie od aktywności i operatywności 
naszych  mieszkańców.  Jeśli  nie  będą  składać  wniosków  to  środków  nie  otrzymamy.  Obecnie 
jeszcze nie możemy składać wniosków bo nie istniejemy w Strategii. Mieszkańcy naszej gminy 
będą mogli składać wnioski w okresie maj – czerwiec br.  

Na salę obrad przybył radny K. Rakowski – stan 12 radnych.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  czy  Zarząd  Stowarzyszenia  może  przychylniej 
potraktować inną gminę a naszą wykluczyć? 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – może tak być ale z każdej gminy jest reprezentant w Zarządzie 
bądź w Radzie Stowarzyszenia.

Radny M. Dąbrowski – chyba niczym nie ryzykujemy bo jest określona kwota na 1 mieszkańca
z danej gminy. Mamy z góry określone środki.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jest ogólna pula i np. Stowarzyszenie otrzymuje 1.100.000 zł. 
dotacji.  Ogłasza nabór i  Gminy składają wnioski,  które  muszą korespondować ze strategią i  tu 
ważną  sprawą  jest  aby  przedstawiciel  każdej  gminy  uczestniczył  w  konstruowaniu  strategii. 
Następnie wnioski podlegają ocenie.

Radny S. Brzeziński – ile będzie wynosił wkład w chwili przystąpienia?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd. Obecnie gminy wnoszą 
roczną  składkę  członkowską po  5.000 zł.   każda.  Inne  wysokości  składek zostały ustalone  dla 
Stowarzyszeń, inne dla mikro przedsiębiorców i jeszcze inne dla osób fizycznych. 

Radny S. Brzeziński – stała kwota niezależnie od liczby mieszkańców?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – stała kwota tj. 5.000 zł. za 2010 r. płaci każda gmina bez względu 
na liczbę mieszkańców.

Radny M. Dąbrowski – za członkostwo w  Lokalnej Grupie Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego też 
trzeba będzie płacić?
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – pewnie też.

Radny M. Dąbrowski -  w Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego też fundusz po 200 zł. 
na mieszkańca?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli jest taka potrzeba to dopytam o szczegóły. Przystąpienie do 
LGD daje nam ponadto możliwość realizacji projektów łączonych np. połączenie działania z osi III 
z osią IV.

Radny W. Bartosiak – na co zostają przeznaczone składki członkowskie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – LGD utrzymuje się ze składek członkowskich oraz z 10% odpisu 
środków przyznanych na realizację projektów.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak – w jakiej  wysokości wynagrodzenie otrzymuje prezes 
Stowarzyszenia?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ok. 5.000 zł. brutto miesięcznie.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – ile gmin przystąpiło do Stowarzyszenia?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – Gmina Radzymin, Dąbrówka, Nieporęt, Wieliszew, Serock i chyba 
również Jabłonna.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – żeby nasze przystąpienie do Stowarzyszenia nie stało się 
tylko sponsorowaniem innych gmin.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  to  będzie  zależne  od  naszej  aktywności.  Stowarzyszenie 
zorganizuje szkolenie nt. pozyskiwania środków, pisania wniosków.

Radny  L.  Kozon  –  jeśli  przystąpimy  do  LGD  czy  będziemy  mieli  swojego  przedstawiciela
w zarządzie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w Zarządzie są zastępcy wójtów, skarbnik. Sytuacja zmienia się
w chwili przystąpienia nowej gminy. Mogą zrobić zmiany w Zarządzie ale nie muszą. Zobaczymy.

Na sale obrad przybył radny S. Nasiadka – stan 13 radnych.

Radny M. Dąbrowski – obawiam się, że w większości z tych środków skorzysta gmina Serock.

Radny W. Bartosiak – składka członkowska nie jest wysoka a możemy coś zyskać. Musimy mieć 
tylko własnego reprezentanta.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  nasza  gmina  będzie  jeszcze  musiała  ponieść  koszty  aktualizacji 
Strategii. Uniknęlibyśmy tego kosztu gdybyśmy przystępowali w chwili organizacji tj. w tym czasie 
jak  przystępowaliśmy  do  grupy  wyszkowskiej.  Grupa  wyszkowska  została  zarejestrowana
w KRS-ie ale nie otrzymała dofinansowania na realizacje projektów. 
Radny T. Kokoszka – ile to nas będzie kosztować?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ok. 5.000 zł. ale tylko w związku z przystąpieniem do Związku 
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Stowarzyszeń  „Partnerstwo  Zalewu  Zegrzyńskiego”  do  Lokalnej  Grupy  Rybackiej  Zalewu 
Zegrzyńskiego płacimy tylko składkę członkowską bo ta Grupa dopiero się organizuje.

Radny M. Dąbrowski – czy z naszej gminy został już wytypowany przedstawiciel do pierwszej 
grupy działania tj. Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – Pani Agnieszka Salwin.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – czy możemy mieć wpływ na zmianę Statutu?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak (zwracając się do radnych) – czy istnieje potrzeba czytania 
Statutu?  

Wójt Gminy A. Żołyński zaproponował odczytanie celów i sposobów ich realizacji – rozdz. II.

Radni zaakceptowali propozycję Wójta Gminy.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  odczytał  rozdz.  II  Statutu  Lokalnej  Grupy  Rybackiej  Zalewu 
Zegrzyńskiego  i  tu  zaproponował  Wspólnocie  Barcickiej  aby  stała  się  członkiem  tegoż 
Stowarzyszenia i pozyskiwała środki.

Radny J. Staśkiewicz – jeśli mamy zapłacić składkę i pozyskać co najwyżej 20.000 zł. to lepiej 
wyłożyć własne środki.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Somianka do 
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalewu Zegrzyńskiego” oraz przyjęcia Statutu stanowiącej  zał. nr 4 do 
nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIIN/216/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  z  uchwałą  w sprawie  przystąpienia  Gminy Somianka  do  Związku 
Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” nie ma pośpiechu. Stanowi ona swego rodzaju 
korektę  poprzednio  podjętej  uchwały  a  to  z  uwagi  na  fakt,  że  nie  przyjęliśmy  Statutu 
Stowarzyszenia. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Somianka do 
Związku  Stowarzyszeń  „Partnerstwo  Zalewu  Zegrzyńskiego”  stanowiącej   zał.  nr  5  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIIN/217/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
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jednogłośnie w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Somianka 2010 r., 
Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że chodzi szczególnie o wniosek – usługi podstawowe dla 
ludności.  Druga zmiana dotyczy nowej pozycji  odnośnie drogi Suwin – Ciski.  Trzeba wypłacić 
zatrzymaną wykonawcy kwotę 26.000 zł. a nie została ona uwzględniona w budżecie.

Radny M. Rogaliński – czy wykonawca poprawił tę drogę?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, poprawił i trzeba tę kwotę dopłacić.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 
2010 stanowiącej  zał. nr 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIIN/218/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – ustawodawca nakłada na nas obowiązek przyjęcia programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi w drodze uchwały. Przedkładamy więc projekt takiego programu.

Z sali obrad wyszedł radnym M. Dąbrowski – stan 12 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy 
Gminy  Somianka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2010  stanowiącej  zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIIN/219/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie w obecności 12 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Środki na ośnieżanie
Radny M. Rogaliński – czy z Powiatu otrzymamy dodatkowe środki na odśnieżanie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak. W poniedziałek odbędzie się spotkanie dotyczące zimowego 
utrzymania dróg powiatowych. Mamy przedstawić dotychczas dokonane wydatki na ten cel. Środki 
będą i nie będziemy odśnieżać za własne pieniądze.

Na salę obrad powrócił radny M. Dąbrowski – stan 13 radnych.
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Wybór oferenta do zimowego utrzymania dróg
Wójt  Gminy A. Żołyński  – w drodze przetargu wyłoniliśmy wykonawcę zimowego utrzymania 
dróg na terenie naszej gminy. Do przetargu przystąpiło trzech oferentów: Firma Pana Kobiałki, Pan 
Krysiewicz  i  Pan  Jeż.  Najkorzystniejszą  ofertę  przedstawił  Pan  Jeż  i  został  wyłoniony  do 
wykonania tego zadania.

Radny S. Szczerba – na Starym Kozłowie słabo ten wykonawca odśnieża.

Taką opinię potwierdził radny L. Kozon.

Wójt Gminy A. Żołyński – wczoraj jechałem za starem z pługiem wybranego oferenta i widziałem, 
że  bardzo  sprawnie  i  dobrze  odśnieżał  drogę  w  Ostrowach.  Starem  jeśli  jedzie  z  prędkością
40 – 50 km/h to porozbija „śnieżne języki” i dzięki temu nie tworzą się wydmy śniegu na drogach.
Na odśnieżanie łącznie z drogami powiatowymi wydaliśmy już 120.000 zł. Na poniedziałek mamy 
przedstawić dokładne dane na ten temat.

Radny M. Dąbrowski – na terenie Popowa są drogi położone niżej niż pola. Są to drogi, o które 
zimą trzeba szczególnie dbać, aby były przejezdne.

Budowa wału ochronnego
Radny M. Dąbrowski – proszę Pana, Panie Wójcie o wysłanie pisma do Wojewody organizacji 
Zarządzania Kryzysowego w sprawie budowy wału ochronnego.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wczoraj odbyliśmy spotkanie Sztabu Kryzysowego. Budowa wału 
to wcale nie jest sprawa prosta a to z uwagi na Naturę 2000, która komplikuje w takim przypadku 
życie. Budowa wału wymaga sporządzenia wielu raportów co jest kosztowne i przesuwa realizację 
inwestycji w czasie o kilka lat.

Radny  M.  Dąbrowski  –  taka  procedura  może  być  prowadzona  latem  a  nie  w  stanie  wyższej 
konieczności gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo i życie ludzi. W chwili klęski procedury są inne. 
Zarządzanie Kryzysowe buduje wały.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie Zarządzanie Kryzysowe lecz RZGW. Na obszarze Natura 2000 
wszelkie działania są znacznie utrudnione. 

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 8
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 11.40 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:          Przewodniczył:
                                                                        
/-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                      Rady Gminy
 Insp. ds. obsługi     
  Rady    Gminy                          /-/ Tadeusz Jacek Tolak  
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