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

która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2011 r.
w sali obrad Urzędu Gminy w Somiance

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 3 osoby spóźnione

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. Pan Tadeusz Kuchta - radny Powiatu Wyszkowskiego
4. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy
5. Pan Jacek Nieścior - radca prawny Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku
6. Pani Hanna Główczyk - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
7. Pani Dorota Groszkiewicz - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
8. Pani Elżbieta Kuchta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
9. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich - stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu. 
10. 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 protokołów

- z VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011 r.
- z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 13 kwietnia 2011 r.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego  zadania  w  zakresie 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych
w  Somiance-Parcele  25  (parter  budynku  Ośrodka  Zdrowia)  oraz  wyrażenia  zgody  na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia  „Planu  odnowy  miejscowości  Popowo 
Kościelne”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia z gody na realizację projektu pt. „Internet szansą 
rozwoju  społeczności  lokalnej  w Gminie  Somianka”  w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  14.10  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
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K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 12 radnych (brak radnych:
W. Bartosiaka, T. Kokoszki i D. Majewskiej), powitał przybyłych na obrady IX zwyczajnej sesji 
Rady Gminy i przystąpił do realizacji porządku obrad.

Podczas powitania przybyłych na sesję na sale obrad przybyli radni T. Kokoszka i D. Majewska – 
stan 14 radnych.

Do punktu 2
porządku obrad

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

Zmian do ustalonego porządku nikt nie zgłaszał.

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 VII/11 z VII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 
2011 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem 
„wstrzymującym się” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr VIIIN/11 z  VIII  nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z  dnia
13 kwietnia 2011 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty większością głosów: 12 głosami „za” i 2 głosami 
„wstrzymującymi się” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 6
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawiając uzasadnienie do uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu 
Wyszkowskiego zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie  Gminy 
Somianka poinformował, że kwestia bieżącego utrzymania dróg nie jest sprawą nową. W ramach 
proponowanego  porozumienia  Zarząd  Powiatu  przekazuje  gminie  do  realizacji  część  zadań 
związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie gminy Somianka m.in.:

– ścinanie i profilacja poboczy dróg powiatowych,
– usuwanie śmieci i zanieczyszczeń z pasów dróg powiatowych,
– naprawa ubytków nawierzchni bitumicznych stwarzających zagrożenie,
– wykaszanie poboczy,

oraz:
– dożwirowywanie dróg powiatowych,
– odtwarzanie rowów odwadniających przy drogach powiatowych,
– utrzymanie oznakowania przy drogach powiatowych,
– profilacja powiatowych dróg żwirowych.   

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – tylko bieżące utrzymanie dróg a coś więcej to już 
nie?

Odp Wójt Gminy A. Żołyński – na ww. Zadania otrzymaliśmy kwotę 21.534,00 zł. Jest to dość 
skromna kwota. Na ile nam wystarczy środków tyle będziemy realizować.

Radny R. Ostatek – czy kwota, którą otrzymaliśmy jest proporcjonalna do kwot, które otrzymały 
inne gminy?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński -  gmina Długosiodło otrzymało więcej środków ale mają dłuższy 
odcinek dróg powiatowych.

Sołtys Sołectwa Zdziebórz K. Wielgolewski – trzeba zebrać śmieci z pasa drogowego przy drodze 
do Cisk.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – to później w wolnych wnioskach.

Na salę obrad przybył radny W. Bartosiak – stan 15 radnych.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przejęcia  od 
Powiatu Wyszkowskiego zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie 
Gminy Somianka stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IX/54/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 9 głosami „za” i 6 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych 
podczas głosowania.
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Do punktu 7 
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie  umów  najmu  lokali  użytkowych  w  Somiance-Parcele  25  (parter  budynku  Ośrodka 
Zdrowia) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IX/55/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta
większością głosów: 13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 15 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości 
Popowo Kościelne” został  Państwu przedstawiony w związku z wnioskiem jaki  złożyła Parafia 
Rzymsko Katolicka Popowo Kościelne w ramach Odnowy Wsi na prace konserwatorskie pokrycia 
dachowego  na  kościele.  Obecny  Plan  odnowy  miejscowości  zabezpiecza  możliwość  działania 
podjętego przez parafię.

Pytań ani uwag  w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
„Planu odnowy miejscowości Popowo Kościelne” stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  IX/56/11 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta
większością głosów: 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych 
podczas głosowania.

Radny T. Dylak – trzeba zaznaczyć, że proboszcz parafii Popowo we własnym zakresie realizuje 
zadanie i gmina nie dokłada środków. Umożliwia tylko parafii realizację zadania.

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  tak,  gmina  nie  dokłada  środków własnych,  umożliwia  tylko 
realizację zadania. 

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński   -   uchwała  w sprawie  wyrażenia  z  gody na  realizację  projektu  pt. 
„Internet  szansą  rozwoju  społeczności  lokalnej  w  Gminie  Somianka”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  jest  następstwem  projektu,  który  złożyliśmy
i otrzymaliśmy dofinansowanie. Wartość zadania to 1.412.660 zł. w tym wkład własny 211.899 zł. 
stanowiący  15%  całości  zadania.  W  ramach  realizacji  projektu  zaplanowano  zakup  242 
komputerów przenośnych w tym: 212 komputerów do szkół i świetlic, 30 komputerów dla osób 
niepełnosprawnych. Przewidziany termin realizacji to 2011 – 2014 r. Przez trzy lata finansowanie
z funduszy UE a przez następnych pięć lat  - gmina. Całkowity koszt realizacji dla gminy to nie  
211.899 zł. lecz ok. 900.000 zł. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia z gody na realizację projektu 
pt.  „Internet  szansą  rozwoju  społeczności  lokalnej  w  Gminie  Somianka”  w  ramach  Programu 
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Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  był  przedmiotem  dyskusji  na  wspólnym  posiedzeniu 
komisji stałych rady Gminy i radni raczej sceptycznie odnieśli się do realizacji tego zadania.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance H. Główczyk – dlaczego GOK został pominięty 
przy rozdziale komputerów. Nasze komputery nie są najlepszej generacji. Chcielibyśmy znaleźć się 
w gronie beneficjentów tego projektu.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie wiem dlaczego tak się stało. Pod koniec ubr. Składaliśmy wiele 
wniosków,  coś  mogło  umknąć.  Obecnie  nie  ma  to  większego  znaczenia  ponieważ  radni  są 
przeciwni realizacji tego projektu m.in. ze względów ekonomicznych. Żywotność tych urządzeń to 
niewiele  więcej  niż  3  lata.  Po  tym  okresie  zwiększa  się  ich  awaryjność  a  wszelkie  naprawy
i utrzymanie tego sprzętu (zgodnie z założeniami) należałoby do obowiązków gminy.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance H. Główczyk – w 2003 r. pisaliśmy wniosek o 
zakup komputerów i otrzymaliśmy je. Też był ten warunek, że musimy je utrzymać po okresie 
refundowanym przez UE. Obecnie sukcesywnie po jednej sztuce wymieniamy i chcielibyśmy aby 
pod tym względem Urząd Gminy o nas pamiętał.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały  w sprawie  wyrażenia z gody 
na  realizację  projektu  pt.  „Internet  szansą rozwoju społeczności  lokalnej  w Gminie  Somianka”
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka stanowiącej  zał.  nr  8  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała Nr IX/39/11 w przedmiotowej  sprawie  nie została podjęta - 
wynik  głosowania: 14  głosów  „przeciw”  i  1  głos  „wstrzymujący  się”   obecności  15  radnych 
podczas głosowania (radna B. Suchecka nie wzięła udziału w głosowaniu).

Załącznikiem nr 8  do nin.  protokołu jest  p  rojekt  uchwały    w sprawie  wyrażenia  z  gody na 
realizację  projektu  pt.  „Internet  szansą  rozwoju  społeczności  lokalnej  w  Gminie  Somianka”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Do punktu 10
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i interpelacji przystąpiono do realizacji punktu 11.

Do punktu 11
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Życzenia świąteczne
Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść życzeń świątecznych jakie wpłynęły od 
dyrektora  i  pracowników  Zespołu  Szkół  w  Somiance  oraz  od  społeczności  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej im. por. pil. Stefana Okrzei w Kręgach.  

Zaproszenie na uroczystości 3. Maja 
Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść zaproszenia Zespołu Szkół w Somiance 
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na uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Przewieszenie wizerunku Papieża Jana Pawła II
Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – prosiłem o przewieszenie wizerunku Papieża Jana 
Pawła II na ścianę za stołem prezydialnym. Bezskutecznie.

Następnie zdjął wizerunek ze ściany i położył na stole prezydialnym.

„Wiatraki”
Radny W. Dylak – słyszałem, że były jakieś telefony o wiatraki. Przedstawiciel firmy rozmawiał
z mieszkańcami Skork i okolicznych miejscowości i namawiał do podpisywania umów dzierżawy 
gruntu pod te inwestycje. Czy to prawda?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński -   nie wiem czy to prawda. Zdaje się, że Pan jako listonosz wie 
więcej.  A  poważnie  –  przedstawiciel  firmy Firmy  WINDPROJEKT  Sp.  z  o.o. zwrócił  się
z  zapytaniem  czy  przedstawiona  lokalizacja  jest  akceptowana.  Taka  decyzja  wymaga  również 
dokonania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Bez zgody Rady Gminy nie podejmę 
żadnej decyzji.

Dożwirowanie dróg
Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – konieczne jest  dożwirowanie odcinka drogi transportu 
rolnego.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  -  dożwirowywanie  sukcesywnie  jest  realizowane,  w  pierwszej 
kolejności odcinki dróg wiodące do zabudowy zagrodowo-mieszkaniowej. Teraz niczego nie chcę 
obiecywać. W maju mogę rozmawiać o szczegółach.

Mieszkańcy miejscowości Stare Wypychy – jak będzie z drogą w Starych Wypychach?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  na  starej  Dąbrowie  już  dożwirowano  drogę.  Rozpoczęto 
dożwirowanie  dróg  w  Michalinie,  Nowym  Kozłowie.  Sukcesywnie  dożwirowywane  będą  inne 
drogi.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 12
porządku obrad

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

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  o  godz.14.50  zamknął  sesję 
wypowiadając słowa: „Zamykam obrady IX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła:   Przewodniczył: 

 /-/  Elżbieta Kuchta           Przewodniczący 
                                                                                                           Rady Gminy

  Insp. ds. obsługi                                                                      
    Rady Gminy                                                                                /-/ Krzysztof Jan Rakowski   
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