
PROTOKÓŁ Nr V/11
z V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się w dniu 09 lutego 2011 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 1 osoba spóźniona

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Pan Andrzej Żołyński - Wójt Gminy
2. Radni Rady Gminy Somianka
3. Pani Agnieszka Salwin - Zastępca Wójta Gminy
4. Pani Teresa Lipska - Sekretarz Gminy
5. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy
6. Pan Jacek Nieścior - Radca Prawny
7. Pani Dorota Chodyna - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
8. Pan Andrzej Piątek - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance
9. Pani Elżbieta Kuchta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
10. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich - stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu. 
11. Przedstawiciele prasy lokalnej

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  pt.  „Edukacja  teatralna”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  „Edukacja  przez  taniec”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Kurs na prawo jazdy sposobem 

na podniesienie swoich kwalifikacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Podjęcie  uchwały zmieniającej  Uchwałę  Nr  II/5/10  z  dnia  6  grudnia  2010 r.  w sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  opłat  za 

kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  doskonalenia  nauczycieli  oraz 
specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 

na 2011 rok.
16. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  zryczałtowanej  miesięcznej  diety  dla 
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Przewodniczącego  Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Somianka.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  13.05  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 14 radnych (brak radnego
T.  Kokoszki),  powitał  przybyłych  na  obrady  V  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  i  przystąpił  do 
realizacji jej porządku.

Do punktu 2
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  przedstawił  porządek  obrad  V  zwyczajnej  sesji 
(zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski złożył wniosek o zdjęcie z porządku sesji punktu 15.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka na 
2011 rok.

Innych propozycji nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek dotyczący 
zmiany w porządku obrad.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności
14 radnych podczas głosowania (radna B. Suchecka nie wzięła udziału w głosowaniu). 

Po uwzględnieniu zmian obrady prowadzone były według następującego porządku: 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2010 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Edukacja teatralna” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  „Edukacja  przez  taniec”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu „Kurs na prawo jazdy sposobem na 

podniesienie swoich kwalifikacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  Uchwałę  Nr  II/5/10  z  dnia  6  grudnia  2010  r.  w  sprawie 

wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane  przez  szkoły wyższe  i  zakłady doskonalenia  nauczycieli  oraz  specjalności  i  form 
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie. 
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11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

12. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.
15. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  zryczałtowanej  miesięcznej  diety  dla 

Przewodniczącego  Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z terenu Gminy Somianka.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych rady Gminy Somianka.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamkniecie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości przez Radę Gminy. 

Do punktu 5
porządku obrad

Zmian do protokołu Nr IV/10 z  IV zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z  dnia 30 grudnia
2010 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu  jawnym  protokół  został  przyjęty  jednogłośnie:  14  głosami  „za”  w  obecności
14 radnych podczas głosowania.
 

Do punktu 6 - 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił uzasadnienie do trzech uchwał dotyczących przystąpienia do 
realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj:

– projektu pt. „Edukacja teatralna” - grupa docelowa 20 dzieci i młodzieży ze szkół z terenu 
gminy  Somianka  (14  dziewcząt  i  6  chłopców),  kwota  pozyskana  na  realizację  projektu 
50.000 zł., planuje się realizację w okresie 1.04.2011 – 30.09.2011,

– projektu  „Edukacja  przez  taniec”  -  grupa  docelowa  32  osoby  w  wieku  10  –  16  lat
(16 dziewcząt i 16 chłopców), kwota pozyskana na realizację projektu 49.762 zł., planuje się 
realizację w okresie 1.04.2011 – 31.10.2011,

3



– projektu  „Kurs  na  prawo jazdy sposobem na  podniesienie  swoich  kwalifikacji”  -  grupa 
docelowa 20 osób w wieku 20 – 64 lata (14 kobiet i  6 mężczyzn),  kwota pozyskana na 
realizację projektu 49.950 zł., planuje się realizację w okresie 1.04.2011 – 31.08.2011,

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację tych projektów. Pozostaje więc przyjąć je w drodze 
uchwały do realizacji.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Do punktu 6
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji  projektu  pt.  „Edukacja  teatralna”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 
stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  V/20/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji  projektu  „Edukacja  przez  taniec”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 
stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

W trakcie czytania uchwały na salę przybył radny T. Kokoszka – stan 15 radnych.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  V/21/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji projektu „Kurs na prawo jazdy sposobem na podniesienie swoich kwalifikacji” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  V/22/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej  uchwały Wójt Gminy A. Żołyński  poinformował,  że projekt 
uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr II/5/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek 
podatku od nieruchomości  jest  następstwem zmian wprowadzonych przez  Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie. Ta zmiana uszczupla dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości. Chcemy 
temu zapobiec i stąd przedłożony projekt uchwały w w/w sprawie.
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Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  Uchwałę
Nr  II/5/10  z  dnia  6  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wysokości  stawek  podatku  od  nieruchomości 
stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  V/23/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za”  obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  –  fundusz  na  kształcenie  nauczycieli  tworzy  się  z  1%  odpisu  od 
wynagrodzeń  nauczycieli.  Na  2011  r.  wynosi  on  20.000  zł.  Nauczyciele  składają  wnioski  do 
dyrektorów poszczególnych  placówek  oświatowych  na  wybrane  kierunki  kształcenia  a  dyrektor 
oceniając  słuszność  kształcenia  w  danym kierunku  przedstawia  wnioski  Wójtowi.  Rada  Gminy
w  drodze  uchwały  określa  kierunki  kształcenia  oraz  maksymalne  kwoty  dofinansowania  na 
kształcenie.  W 2011 r.  proponuje się przyznanie dofinansowania na kształcenie w następujących 
kierunkach:

1) studia licencjacie – filologia angielska,
2) studia  magisterskie  uzupełniające  –  filologia  angielska,  edukacja  wczesnoszkolna

z nauczaniem zintegrowanym lub inne kierunki według potrzeb, 
3) studia  podyplomowe –  oligofrenopedagogika,  edukacja  dla  bezpieczeństwa  i  obronna, 

pedagogika rewalidacyjno-terapeutyczna lub inne kierunki według potrzeb, 

4) kurs – „Niepowodzenia szkolne”, „Metodyka pracy z uczniem z dysfunkcjami rozwojowymi” 
„Prowadzenie  zajęć  wg  nowej  podstawy  programowej  oraz  prowadzenie  dokumentacji  w 
klasach I-III”,  „Wywoływanie  pozytywnych  zachowań wśród uczniów”,  „Jak  sobie  radzić  z 
prowokacyjnymi zachowaniami uczniów”, „Wychowanie do życia w rodzinie”, „Komunikacja 
interpersonalna jako podstawa efektywnej  współpracy między szkołą a rodzicami”,  „Metody 
aktywizujące w pracy z dziećmi na lekcji” lub inne według potrzeb. 

5) szkolenie  –  „Motywowanie  uczniów  do  nauki”,  „Jak  efektywnie  współpracować  
z  rodzicami”,  związane  z  bieżącymi  problemami  dydaktycznymi  i  wychowawczymi  oraz 
wprowadzeniem  zmian  systemowych,  „Metody  pracy  z  dziećmi  sprawiającymi  szczególne 
problemy  wychowawcze”,  z  zakresu  zarządzania  oświatą,  z  zakresu  zmian  w  prawie 
oświatowym, „Ewaluacja wewnętrzna” lub inne według potrzeb.

6) inne  formy  –  szkoleniowe  posiedzenia  rady  w  ramach  Wewnątrzszkolnego  Doskonalenia 
Nauczycieli, szkolenia formacyjne oraz konferencje szkoleniowe dla katechetów. 

Proponuję się w roku 2011 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieraną przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do wysokości 2.100,00 zł.  na osobę.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
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doskonalenia  nauczycieli  oraz  specjalności  i  form  kształcenia,  na  które  przyznawane  jest 
dofinansowanie stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  V/24/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

 Do punktu 11
porządku obrad

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej A. Piątek w uzasadnieniu do podejmowanej uchwały 
poinformował, że obecne taryfy obowiązują do 31 marca 2011 r. Przedłożona została Pany Wójtowi 
kalkulacja nowych taryf. Proponowane taryfy przedstawiają się następująco: 

Taryfy obowiązujące 
w okresie IV 2010 r. - III 2011 r. 

stawki netto

Taryfy proponowane 
na okres IV 2011r. - III 2012 r. 

stawki netto
Kwota podwyżki 

Woda                                      2,00 zł/m3 Woda                                           2,15 zł./m3 0,15 zł./m3

Stała opłata abonamentowa   1,00 zł./m-cznie Stała opłata abonamentowa        1,50 zł./m-cznie 0,50 zł./miesięcznie

Ścieki z sieci kanalizacyjnej  2,70 zł./m3 Ścieki z sieci kanalizacyjnej       2,84 zł./m3 0,14 zł./m3

W tabeli zostały podane stawki netto, do których należy doliczyć 7% VAT. Powodem zwyżki taryf 
jest przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej. W odniesieniu do sąsiadujących miast  
nasze stawki są znacznie niższe. 

Sołtysi – my nie jesteśmy gminą miejską lecz wiejską i nie należy porównywać stawek za wodę
w naszej gminie ze stawkami ustalonymi w miastach.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej A. Piątek - kalkulacja została sprawdzona przez Wójta 
a taryfy z niej wynikające przedstawione są dziś Radzie Gminy do zatwierdzenia. Średnio podwyżka 
dla przeciętnego odbiorcy to ok. 2,15 zł./m3  miesięcznie.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – woda jest zadbana i dziękujemy Panu za to.

Innych uwag ani pytań nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowiącej  zał. nr 10 do nin. 
protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  V/25/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”.

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – w terminie do 31 marca 2011 r. Rada Gminy zobowiązana jest podjąć 
decyzję o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 r.  
Dotychczas  taki  fundusz  nie  był  wyodrębniony.  Wyodrębnienie  funduszu  tak  naprawdę  to 
rozdrobnienie środków, które w zasadzie nic nie gwarantują. Każda decyzja Sołtysa i Rady Sołeckiej 
musi  być  konsultowana  z  gminą  a  na  realizację  zadań  planowanych  przez  Sołectwa  Wójt 
zobowiązany jest ogłosić przetarg. Ponadto Sołectwa nie mogą realizować innych zadań niż zadania 
własne gminy, określone w ustawie.
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Sołtys Sołectwa Nowe Płudy T. Borys – niech te środki idą na poważniejsze inwestycje.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – jestem przeciwny nieuchwaleniu funduszy sołeckich.

Sołtys Sołectwa Ulasek B. Pachulski – dlaczego sołtysi nie zostali powiadomieni, że Rada Gminy 
będzie nad taką uchwałą głosować?

Odp.  Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  więcej  środków w budżecie  gminy przez 
utworzenie  funduszu sołeckiego  nie  będzie.  Zadania  i  tak  realizowane  są  zgodnie  z  sugestiami
i planem budżetu.

Sołtys  Sołectwa  Skorki  A.  Zaborowski  –  ale  są  Sołectwa,  które  chciałyby  skorzystać  z  tego 
funduszu.

Odp. Wójt Gminy  A. Żołyński – jeśli zostałby wyodrębniony fundusz sołecki w budżecie gminy na 
2012 r. wówczas sołectwa w terminie do 30 września br. zobowiązane byłyby złożyć wnioski na 
realizacje zadań. Wójt musiałby zagwarantować środki i ew. ogłosić przetargi na realizację zadań. 
Ponadto przypominam, że nie mogłyby być to zadania inne niż zadania własne realizowane przez 
gminę.  Wysokość  funduszu  sołeckiego  byłby zależny od liczby mieszkańców danego  sołectwa. 
Ogólnie mówimy o kwotcie ok. 300 tys. złotych. Żeby ten fundusz wyodrębnić w budżecie obecnie 
musielibyśmy zmniejszyć środki na niektórych paragrafach. Realizujemy projekty unijne i musimy 
mieć  środki,  tzw.  wkład  własny.  Wyodrębnienie  w/w  kwoty  na  fundusz  sołecki  ograniczyłoby 
możliwości finansowe pod tym względem.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – ja jestem za utworzeniem funduszu sołeckiego.

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  wnioskuję  o  ogłoszenie  przerwy,  aby  umożliwić  sołtysom 
przedyskutowanie potrzeby utworzenia funduszu.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski o godz. 13.50 ogłosił 15 – minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 14.20 w obecności 15 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie  funduszu sołeckiego  stanowiącej 
zał. nr 11 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  V/26/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 12 głosami „za” i 3 głosami „przeciw”. 

Rada Gminy nie wyraziła zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy Somianka funduszu sołeckiego 
na 2012 rok.

Do punktu 13
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – wybory sołeckie muszą odbyć się w terminie 6 miesięcy od wyborów do 
rady gminy.  Planujemy zakończyć wybory sołeckie w gminie Somianka przed płatnością  I  raty 
podatku. Ja wstępnie ustaliłem harmonogram przeprowadzenia wyborów. Proszę zgłaszać się do
p. E. Kuchta i potwierdzić zaproponowaną datę, bądź dokonać zmiany.
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Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – proponuję, aby w Ostrowach wybory sołeckie odbyły 
się po niedzielnej mszy św. i jeszcze przed adwentem. Głosowałem na radnych więc proszę o ten 
przywilej.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – do końca listopada br. na pewno się odbędą.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski - miałem na myśli termin do końca lutego br.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  przeprowadzenia 
wyborów sołtysów i rad sołeckich stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała Nr  V/27/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Po podjęciu w/w uchwały głos zabrał Wójt Gminy A. Żołyński i podziękował wszystkim sołtysom 
ustępującej kadencji za dotychczasową współpracę oraz wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy 
wręczył pamiątkowe statuetki. 

Do punktu 14
porządku obrad

Uzasadniając  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  2011  r.  Wójt  Gminy
A. Żołyński poinformował, że proponuje się zwiększenie:

• w planie dochodów  o kwotę 110.500 zł. w następujących działach:
• dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 18.500 zł.
• dz. 600 Transport i łączność o kwotę 20.000 zł.
• dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 72.000 zł.

• w planie wydatków o kwotę 110.500 zł. zwiększenie w dz. 600 Transport i łączność o kwotę 
110.500 zł. z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne.

Zostaliśmy zmuszeni do zwiększenia środków na letnie utrzymanie dróg na terenie naszej gminy bo 
nie możemy rozstrzygnąć przetargu na realizację tego zadania.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na 2011 r. stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu.

W  głosowaniu  jawnym  uchwała Nr  V/28/11  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.  

Do punktu 15
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
zryczałtowanej miesięcznej diety dla Przewodniczącego  Rady Gminy oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych  stanowiącej zał. nr 14 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr V/29/11  w przedmiotowej sprawie  została podjęta  została 
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podjęta  większością  głosów:  14  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności
15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 16
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia diet dla 
radnych Rady Gminy  stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr V/30/11  w przedmiotowej sprawie  została podjęta  została 
podjęta  większością  głosów:  12 głosami  „za”  i  3  głosami  „wstrzymującymi  się”  w obecności
15 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 17
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia diet dla 
sołtysów z terenu Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr V/31/11  w przedmiotowej sprawie  została podjęta  została 
podjęta  większością  głosów:  14  głosami  „za”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”  w  obecności
15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 18
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w sprawie  wynagrodzenia 
Wójta Gminy stanowiącej zał. nr 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym  uchwała Nr V/32/11  w przedmiotowej sprawie  została podjęta  została 
podjęta  większością  głosów:  14 głosami  „za”  i  1  głosem „wstrzymującym się”.  w obecności
15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 19
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i interpelacji przystąpiono do realizacji punktu 20.

Do punktu 20
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Kurs cheminizacji
Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  ogłoszenia  w  sprawie  kursu 
cheminizacji.  

Środki z WFOŚiGW
Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  informacji  w sprawie  pozyskanych 
środków z  WFOŚiGW na usunięcie pokryć dachowych z azbestu – osoby zainteresowane bardziej 
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szczegółowymi informacjami zostały skierowane do p. T. Kuchty, pracownika Urzędu Gminy.

Informacja o usuwaniu azbestu z terenu gminy 
Pracownik  Urzędu  Gminy  T.  Kuchta  –  I  etap  mamy  za  sobą.  W zeszłym  roku  część  pokryć 
dachowych zostało usuniętych. Z osób, które zgłosiły chęć oddania azbestu, niektóre się wycofały. 
Do pewnej grupy osób z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (grząski grunt, śnieg) nie można 
było dojechać i dokonać odbioru. Teraz przygotowujemy kolejne wnioski. Do 30 kwietnia br. trzeba 
je wysłać. Będzie to pomoc de minimis w rolnictwie.

Radny L. Kozon – czy ubiegłoroczne zapisy będą aktualne i będą brane pod uwagę ponownie?

Odp. Pracownik Urzędu Gminy T. Kuchta – nie. Projekt z 2010 r. został zrealizowany i rozliczony. 
Potrzebne są nowe zgłoszenia.

Udział radnych powiatowych w sesji
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  cieszę  się,  że  jest  z  nami  p.  T.  Kuchta  radny 
powiatowy i pytam, czy drugi radny otrzymał zawiadomienie na dzisiejsza sesję?

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – tak.

Przepust w Ulasku
Radny M. Rogaliński – przepust przy posesji p. Wiśniewskiego zarywa się.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w chwili obecnej, z uwagi na warunki atmosferyczne prowadzenie 
prac remontowych tego typu jest niemożliwe.

Studzienka przy szkole
Sołtys  Sołectwa  Somianka  A.  Ślesik  –  studzienka  przy  szkole  jest  odkryta.  Przy  odśnieżaniu 
zrywana jest pokrywa. Coś trzeba z tym zrobić.

Znaki drogowe
Radny D. Załoga – przy drodze powiatowej znaki drogowe zostały powywracane. Od stycznia leżą 
przy drodze.

Odp. Radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta – zgłoszę do Powiatu.

Rowy i przepusty
Mieszkanka  Skork  –  sytuacja  w  Skorkach  wymaga  odmulenia  rowów  przydrożnych  i  budowy 
przepustów. Woda zamarzła i  na drodze, tuż za zakrętem znajduje się gruba warstwa popękanego 
lodu. Jest bardzo niebezpiecznie. Może dojść do poważnego wypadku.

Odp.  Radny  Powiatu  Wyszkowskiego  T.  Kuchta  –  przy  bardziej  sprzyjających  warunkach 
atmosferycznych będą prowadzone prace przy odmulaniu rowów a rolnicy będą musieli odebrać 
ziemię z odmulonych rowów w ramach współpracy i zminimalizowania kosztów wykonywanego 
zadania.

Co z przepustami?
Mieszkanka Skork – czy podjęta została decyzja w sprawie przepustów?

Odp.  Radny  Powiatu  Wyszkowskiego  T.  Kuchta  –  sprawa  będzie  rozpatrywana  w  terminie 
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późniejszym.

Wizyta Wicestarosty
Radny W. Dylak – dlaczego Wicestarosta nie chce do nas przyjechać i zobaczyć co się w terenie 
dzieje? Niech zakupi gumowce i nas odwiedzi. Niech zobaczy co się dzieje.

Odp. Radny Powiatu Wyszkowskiego T. Kuchta – przekażę informację Panu Wicestaroście.

Wiatraki
Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – czy wiadomo coś na temat budowy wiatraków?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  z  tego  co  wiem  to  inwestor  podpisał  umowy  dzierżawy
z indywidualnymi właścicielami. Firma zainteresowaną sprawą chce usytuować wiatraki w danym 
pasie.  Poprosiłem  o  mapkę  usytuowania  wiatraków  z  numerami  działek,  na  których  zostaną 
ustawione. Takiego dokumentu nie otrzymałem.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – chcę na bieżąco być o tym informowany.

Wójt Gminy A. Żołyński – firma chce mieć zielone światło Gminy do realizacji tej inwestycji.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – inwestycja słuszna tylko zależy jak te wiatraki zostaną 
usytuowane.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  umowy  firma  podpisała  z  indywidualnymi  właścicielami  na 
dzierżawę. Poza tym nic więcej chyba się nie dzieje w tej sprawie.

Radna A. Jenoch – chcielibyśmy prosić,  aby Pan Wójt  przyjechał  na zebranie do miejscowości 
Skorki i poinformował mieszkańców co dzieje się w tej sprawie.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeszcze nie ma o czym rozmawiać. Przypomniało mi się jeszcze, że  
firma wystąpiła o pozwolenie na usytuowanie urządzenia mierzącego siłę wiatru.

Przepusty na drodze powiatowej
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – nalewka robiona na drodze powiatowej a przepusty 
nie zrobione.

Brak rowów przydrożnych
Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – przy drodze asfaltowej do p. Zgleca nie ma rowów. 
Asfalt już pęka.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – pewne prace na pewno wykonamy. Cudów jednak nie ma co się 
spodziewać. Prace melioracyjne są bardzo skomplikowane i kosztowne.

Usytuowanie wizerunku papieża
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  proszę  o  usytuowanie  wizerunku  papieża  na 
poprzednie miejsce, na ścianie za stołem prezydialnym.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – takie sprawy nie wymagają formalnego wniosku. 
Jeśli  miał  Pan taką propozycję należało  bezpośrednio  zwrócić się  do mnie  czy do Pana Wójta. 
Wizerunek papieża zostanie przeniesiony.
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Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 21
porządku obrad

Na tym obrady V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka zostały zakończone.

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  o  godz.15.15  zamknął  sesję 
wypowiadając słowa: „Zamykam obrady V zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła:   Przewodniczył: 

Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 
          Rady Gminy  

Insp. ds. obsługi                                                                                   Krzysztof Jan Rakowski        
   Rady Gminy  
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