
PROTOKÓŁ  NR LN/10
z  L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się dnia 21 września 2010 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 3 osoby spóźnione
Nieobecnych     -   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. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy                     
4. Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
5. Przedstawiciele prasy lokalnej
6. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Odczytanie  wniosku o zwołanie sesji i przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 
wyprzedzające finansowanie działań w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.

6. Podjęcie  uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację  zadania 
inwestycyjnego  pn:  „Przebudowa  nawierzchni  drogi  gminnej  wraz  z  elementami 
poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne i Jackowo Dolne.

7. 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
W. Bartosiaka, M. Dąbrowskiego, K. Mosakowskiego i H. Wykowskiej) - przystąpił do realizacji  
punktu 2 porządku obrad.
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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  3  do  nin.   protokołu a  następnie 
przedstawił porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierające w/w porządek stanowi 
zał. nr 4 do nin. protokołu.

W trakcie czytania wniosku na salę obrad przybył radny M. Dąbrowski – stan 12 radnych.

Zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Projekt  uchwały w sprawie  zmian budżetowych przedstawiła  Skarbnik Gminy A.  Królikowska. 
Poinformowała, że proponuje się dokonanie zmian:

– w planie dochodów – zgodnie z zał. nr 1 do projektu uchwały,
– w planie wydatków – zgodnie z zał. nr 2 do projektu uchwały,
– w zał. nr 3 do  projektu uchwały wprowadzając nowe zadania  w poz. 14 i 15,
– w zał. nr 3a do  projektu uchwały wprowadzając nowe zadania  w poz. 2  i  tu  należy 

dokonać poprawki na rok 2011,  wpisano kwotę 511.000 zł.  a  prawidłowo powinno być 
510.000 zł.

Uwag do proponowanej poprawki nikt nie zgłaszał.

Projekt uchwały w sprawie z mian w budżecie gminy na 2010 rok  stanowiącej zał. nr 5 do nin. 
protokołu.

Wójt Gminy A. Żołyński – w zał. nr 2 do projektu uchwały wykazano kwotę dotacji dla Zakładu 
Gospodarki  Komunalnej  w  Somiance  a  to  z  uwagi  na  fakt,  że  ZGK  nie  może  samodzielnie 
zaciągnąć  pożyczki.  Gmina  zaciąga  pożyczkę  a  później  otrzyma  zwrot  z  Banku  Gospodarki 
Krajowej.

Na salę przybyła radna H. Wykowska i radny K. Mosakowski – stan 14 radnych.

Skarbnik Gminy A. Królikowska omówiła kolejne załączniki tj. zał. nr 4 – 7.

W tym punkcie głos zabrali uczestnicy sesji w następujących sprawach:

• środki na odbiór eternitu:

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – ile otrzymaliśmy środków na utylizację eternitu?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – otrzymaliśmy kwotę 100.000 zł. ale potrzeby są znacznie większe. 
Inwentaryzację w tym zakresie przeprowadzono w 2008 r. U p. T. Kuchta – pracownika Urzędu 
Gminy – jest lista osób, które zakwalifikowane zostały do odbioru eternitu w ramach dotacji.

Radny M. Dąbrowski – bezpłatnie? 
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – trzeba zapłacić podatek od darowizny.

Przewodniczący  Rady Gminy  T.J.  Tolak  –  wykonawca  zadania  zostanie  wyłoniony  w ramach 
przetargu?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak. Zadanie obejmuje demontaż i utylizację. Informacja przyszła 
późno i mamy problem z wykonaniem zadania z uwagi na warunki atmosferyczne. Trudno obecnie 
zdjąć eternit z dachu. Tu wystąpią pewne trudności organizacyjne. Nie będzie natomiast problemu
z utylizacją już zdjętego eternitu, zgromadzonego na paletach.

Sołtys sołectwa Somianka – Parcele A. Kruza – można eternit zdjąć z dachu we własnym zakresie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak.

Radny  M.  Dąbrowski  –  największe  niebezpieczeństwo  powstaje  właśnie  przy  zdejmowaniu. 
Dlatego na ten cel przyznawane są środki a samodzielne zdejmowanie mija się z celem.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  biorąc  pod  uwagę  czas  realizacji  projektu  i  obecne  warunki 
atmosferyczne, gmina będzie miała poważny problem z wykonaniem tegoż zadania.

• wykonanie kanalizacji:

Radny M. Dąbrowski – szkoda, że tak późno nastąpi wykonanie kanalizacji.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – do 10 listopada br. planowane zakończenie inwestycji. 

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie z  mian w budżecie 
gminy na 2010 rok  stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LN/264/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  -  propozycja  zaciągnięcia  pożyczki  dotyczy  realizacji  zadania  przez 
Zakład Gospodarki Komunalnej i omawialiśmy tę kwestię w punkcie 3 dzisiejszej sesji przy okazji 
dotacji  dla ZGK. Ta pożyczka nie ma wpływu na wskaźnik naszego zadłużenia.  Bank wymaga 
opinii Rady i dlatego ta uchwała. Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że ZGK może 
samodzielnie realizować zadanie. Rozbieżność między bankiem a RIO dotyczy również wysokości 
kredytu:

– RIO twierdzi, że tylko kredyt na dany rok,
– bank natomiast wymaga zaciągnięcia pożyczki na realizację całości zadania, również na tę 

część realizowaną w 2011 r. a nie tylko na rok 2010.
Zobaczymy czy RIO nie zakwestionuje nam tej uchwały.

Radny M. Dąbrowski – z VAT-em nam się nie udało.
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – podjęliśmy starania o odzyskanie. Czy się uda? ... czas pokaże.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak  odczytał treść uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Program 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 stanowiącej  zał. nr 7 do nin.  protokołu.
W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LN/265/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”  w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 5 
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że udzielenie 
pomocy dotyczy finansowego wsparcia  dla Powiatu Wyszkowskiego na wykonanie nakładki na 
drodze powiatowej na odcinku Zdzibórz – Skorki. Długość odcinka wynosi 850 mb. 

Radni zgłosili uwagę dotyczącą odcinka realizowanego zadania a mianowicie:
– w projekcie uchwały w § 1 zapisano ...„Przebudowa/odnowa drogi powiatowej nr 4410W na 

odcinku Zdziebórz - Ulasek na długości 0,85 km”
– Wójt w uzasadnieniu do uchwały podał odcinek  „Zdziebórz – Skorki”.

Projekt  uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej  Powiatowi  Wyszkowskiemu stanowi
zał. nr 8 do nin. protokołu. 

W związku z zaistniałą rozbieżnością Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak na wniosek wójta 
Gminy o godz. 9.50 ogłosił 10 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz.10.05 w obecności 14 radnych – brak radnego W. Bartosiaka.

Wójt  Gminy A.  Żołyński   -  właściwy zapis  brzmi:  „Przebudowa/odnowa drogi  powiatowej  nr 
4410W na odcinku Zdziebórz - Skorki na długości 0,85 km”

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał  treść  uchwały w sprawie  udzielenia  pomocy finansowej 
Powiatowi Wyszkowskiemu stanowiącej  zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LN/266/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zabezpieczenie 
środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej wraz z elementami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu w miejscowości Jackowo Górne 
i Jackowo Dolne” jest niezbędne do złożenia wniosku na przebudowę dróg lokalnych.
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Przewodniczący rady Gminy T.J. Tolak – czy ten wniosek ma szanse na pozytywna ocenę?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – poprzednio nie było partnerstwa. Myślę, że obecnie mamy większe 
szanse. Za ostateczny wynik ręczyć nie mogę. Nigdy do końca nie wiadomo, który wniosek uzyska 
akceptację.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 
zabezpieczenie  środków  finansowych  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn:  „Przebudowa 
nawierzchni  drogi  gminnej  wraz  z  elementami  poprawiającymi  bezpieczeństwo  ruchu
w miejscowości Jackowo Górne i Jackowo Dolne” stanowiącej  zał. nr 10 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  LN/267/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 10.10 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady L 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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