
PROTOKÓŁ  NR XIX/12
z XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się dnia 10 lutego 2012 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób
Nieobecni uspr. -   1 osoba (pobyt w szpitalu) 
Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:

.1 Żołyński Andrzej - Wójt Gminy

.2 Kuchta Tadeusz - radny powiatowy

.3 Salwin Agnieszka - Zastępca Wójta

.4 Królikowska Anna -  Skarbnik Gminy                  

.5 Kuchta  Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy

.6 Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance

.7 Groszkiewicz Dorota - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance

.8 Piątek Andrzej - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance

.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 XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 r.
• z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 stycznia 2012 r.

6. Podjęcie  uchwały w sprawie  przekazania  w drodze  umowy prowadzenia  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  im.  por.  pil.  Stefana  Okrzei  w  Kręgach  osobie  prawnej  tj.  Stowarzyszeniu 
Społeczno-Oświatowemu „Przyjazny Krąg”.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  przekazania  w drodze  umowy prowadzenia  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej  w  Jackowie  Górnym  osobie  prawnej  tj.  Społecznemu  Stowarzyszeniu 
Oświatowemu „Szkoła z Tradycjami”.

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

9. 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.

10. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
11. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  14.10  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  Przewodniczący  Rady  Gminy
K. J. Rakowski. Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obrad obecnych było 12 radnych (brak 
radnych: W. Bartosiaka, K. Mosakowskiego i B. Sucheckiej) - przystąpił do realizacji punktu 2 
porządku obrad.

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  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.

Do punktu 3
porządku obrad

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  w  tym  punkcie  poinformował,  że  do 
zainteresowanych  radnych  projekty  protokołów  z  sesji  Rady  Gminy  będą  wysyłane  w  formie 
elektronicznej. Powinni podać insp. ds. obsługi Rady Gminy E. Kuchta adresy skrzynek e-mail.  

Wniosków ani interpelacji 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.

W trakcie przedstawiania w/w informacji na salę obrad przybyli radni: W. Bartosiak i B. Suchecka 
– stan 14 radnych. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 5
porządku obrad

• Zmian do protokołu Nr XVII/11 z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia
30 grudnia 2011 r. nikt nie zgłaszał.

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

• Zmian do protokołu  Nr XVIIIN/12  z  XVIII  nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka
z dnia 30 stycznia 2012 r. nikt nie zgłaszał.
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W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie : 14 głosami „za” w obecności
14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6-7
porządku obrad

Zastępca Wójta A. Salwin poinformowała,  że 30 grudnia 2011 r.  zostały podjęte dwie uchwały 
intencyjne  w  sprawie  zamiaru  przekazania  w  drodze  umowy  prowadzenia  Publicznej  Szkoły 
Podstawowej w Kręgach i Jackowie Górnym nowo powstałym Stowarzyszeniom. Wystąpiliśmy do 
Kuratorium Oświaty o wydanie decyzji. W miesiącu lutym Kuratorium wydało pozytywną opinię. 
Teraz trzeba podjąć właściwe uchwały w tej sprawie.  

Pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przekazania
w  drodze  umowy  prowadzenia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  im.  por.  pil.  Stefana  Okrzei
w  Kręgach  osobie  prawnej  tj.  Stowarzyszeniu  Społeczno-Oświatowemu  „Przyjazny  Krąg” 
stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIX/104/12  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  przekazania
w  drodze  umowy  prowadzenia  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Jackowie  Górnym  osobie 
prawnej tj. Społecznemu Stowarzyszeniu Oświatowemu „Szkoła z Tradycjami” stanowiącej zał. nr 
6 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIX/105/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  uchwała  w  sprawie  przejęcia  od  Powiatu  Wyszkowskiego  zadania
w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Somianka nie jest niczym 
nowym.  Zarząd  Powiatu  zwrócił  się  do  nas  z  zapytaniem  czy  przyjmujemy  to  zadanie  do 
wykonania. Dlatego też został  Państwu przedstawiony projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
W ślad za podjętą uchwałą „pójdzie” porozumienie. Oferowana kwota to ok. 20.000 zł. na:

– wykaszanie,
– dożwirowanie, 
– równanie,
– kopanie rowów.

Radny M. Rogaliński – czy w letnie utrzymanie dróg wchodzą przepusty?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie.  Na modernizację przepustów Powiat ma zagwarantowane 
odrębne środki.. Zapewne chodzi Panu o dwa przepusty w Ulasku . Radny powiatowy T. Kuchta też 
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będzie interweniował w Powiecie. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – jakie jest zadnie radnych w tej kwestii?

Wiceprzewodniczący Rady Gminy L. Kozon – jeśli proponują nam środki to bierzemy.

Radny R. Rakowski - ... i za całość wykonujemy dożwirowanie.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ta kwota obejmuje całość wymienionych zadań.

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 7 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIX/106/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów:  12 głosami  „za”,1  głosem  „przeciw”  i  1  głosem  „wstrzymującym  się”
w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Zastępca Wójta A. Salwin poinformowała,  że w 2012 r.  fundusz na dokształcanie to kwota ok. 
10.000  zł.  Po  uzgodnieniu  z  dyrektorami  placówek  oświatowych  proponuje  się  uwzględnienie 
wniosków na dofinansowanie kształcenia na kwotę ok. 8.580 zł. w następujących specjalnościach:

– studia podyplomowe – informatyka i technika lub inne kierunki według potrzeb,
– szkolenia  –  „Zasady  działania  szkolnych  zespołów  do  spraw  specjalnych  potrzeb 

edukacyjnych uczniów. Karta potrzeb i świadczeń”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
dla uczniów o specjalnych potrzebach”,  „Zmiany w podstawie programowej w II  etapie 
edukacji”, „Indywidualizacja pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych”, 
„Rozwiązywanie  problemów  i  konfliktów  szkolnych”,  z  zakresu  prawa  oświatowego, 
związane z bieżącymi problemami dydaktycznymi i wychowawczymi oraz wprowadzeniem 
zmian systemowych lub inne według potrzeb,

– kursy – „Archiwizacja dokumentacji szkolnej”, z zakresu zmian w prawie oświatowym lub 
inne według potrzeb. 

W związku z tymi wnioskami konieczne jest podjęcie uchwały będącej podstawą do finansowania 
kształcenia nauczycieli.

Pytań ani uwag w tym punkcie 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 
doskonalenia  nauczycieli  oraz  specjalności  i  form  kształcenia,  na  które  przyznawane  jest 
dofinansowanie stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIX/107/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

O godz. 14.32 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 10 – minutowa przerwę.
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Obrady wznowiono o godz. 15.05 w obecności 12 radnych (brak radnego L. Kozona  T. Dylaka).

Z sołtysów po przerwie na sali obrad obecny tylko Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski.

Do punktu 10
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński jeśli Rada Gminy zdecyduje się na utworzenie funduszu sołeckiego to 
musimy również zagwarantować środki w wysokości 347.619 zł. Mamy 5.575 mieszkańców.

Na salę obrad powrócili radni: L. Kozon i T. Dylak – stan 14 radnych.

Radna B. Polak – poprosimy o bliższe informacje nt. funduszu sołeckiego. Czy prawdą jest,  że 
sołtys składa wniosek wraz z kosztorysem do Urzędu Gminy a gmina prowadzi całe postępowanie?

Skarbnik  Gminy A.  Królikowska  –  sołectwo  składa  wniosek  w  terminie  do  30  września  roku 
poprzedzającego rok budżetowy. Wniosek uchwala zebranie wiejskie.

Radny M. Rogaliński – co z kosztorysem, też sołectwo opracowuje?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak, podając wartości szacunkowe.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski zwracając się do Sołtysa Sołectwa Ostrowy zapytał 
dlaczego na salę obrad nie przyszli sołtysi.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – jestem najgorszy bo mówię szczerze i otwarcie. Jeśli  
zabieram głos  a  Pan mi  mówi,  że nie  w tym momencie  to  tak  nie  powinno być.  To po co  tu 
przychodzimy. Poza tym sołtysi poczuli się obrażeni bo wyrzucił Pan ich z sali obrad. Może Pan ich 
zaprosić na salę. 

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – radca prawny mnie upomniał, obrady trzeba 
prowadzić zgodnie z przyjętym porządkiem. A jeśli chodzi o sołtysów to nikogo nie wyrzucałem
z  sali  obrad.  Ogłosiłem  przerwę  a  radnych  poprosiłem  aby  pozostali  w  celu 
uzgodnienia/wyjaśnienia pewnych kwestii. Poinformowałem również, że zainteresowani sołtysi też 
mogą pozostać na sali. 

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – dopuście nas do głosu.

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – ale czy kiedykolwiek zakończono sesję   przed 
wysłuchaniem osoby zgłaszającej chęć zabrania głosu?

Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  zbieracie  się  na  sesjach  zwyczajnych
i niezwyczajnych a budżet jest pusty.

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – Rada Gminy obraduje na sesjach zwyczajnych 
i nadzwyczajnych. Za sesje nadzwyczajne nie pobieramy diet tylko za posiedzenie komisji.

Radna B. Polak – tak nie jest, że bierzemy diety za sesje nadzwyczajne. Sołtysi o tym wiedzą. Na 
sesjach nadzwyczajnych zbieramy się w sytuacjach wymagających załatwienia sprawy w terminie 
niecierpiącym zwłoki.
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Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  sołtysi  są  obrażeni  i  powiedzieli,  że  więcej  nie  
przyjdą na salę.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – nikogo z sali nie wypraszałem. Ogłosiłem przerwę
i to nie powinno nikogo obrazić.

Radny  T.  Kokoszka  –  sołtysi  chcą  żeby  fundusz  sołecki  wyodrębnić  więc  byłbym  za 
wyodrębnieniem funduszu.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski opuścił salę obrad. 

Radny M. Rogaliński – jeśli te środki byłyby przeznaczone na modernizacje oświetlenia to jestem 
za tym żeby nie wyodrębniać.

Radny W. Bartosiak – ja bym nie wyodrębniał  bo rozdrobnimy środki i  nic z tego nie będzie. 
Fundusz dla Sołectwa Wólka Somiankowska wynosi ok. 14.000 zł. i proszę powiedzieć co z tego 
można  zrobić?  Może  coś  można  zrobić  ale  sceptycznie  do  tego  się  odnoszę.  Gmina  powinna 
decydować kompleksowo.

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  zaraz będą „Odnowy wsi”  a  na wyodrębnienie  funduszy sołeckich 
musimy zagwarantować środki w wysokości ok. 350.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – na „Odnowę wsi”  dodatkowo pozyskujemy środki.

Wójt Gminy A. Żołyński – zgadzam się z p. W. Bartosiakiem rozdrobnienie środków uniemożliwi 
wykonanie poważniejszych inwestycji.

Radny W. Bartosika – moim zdaniem jeśli byśmy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego rozmawiali 
przed „Odnowami wsi” to byłby zupełnie inny oddźwięk. 

Wójt Gminy A. Żołyński – z odnowy wsi można się wycofać i wyodrębnić fundusz sołecki.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  funduszu 
sołeckiego  stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu.  

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XIX/108/12  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów:  12 głosami  „za”,  4  głosami  „przeciw”  i  1  głosem „wstrzymującym  się”
w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Z uwagi na brak wniosków i uwag przystąpiono do realizacji punktu 12. porządku obrad.

Do punktu 12
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

• Radny  R.  Ostatek  –  na  czym  polegają  zajęcia  dodatkowe  „indywidualizacja  nauczania 
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kluczem do sukcesu”?

Odp.  Zastępca  Wójta  A.  Salwin  –  projekt  w  pełni  finansowany  ze  środków  zewnętrznych. 
Otrzymujemy po 30.000 zł.  na  szkołę  x 5  szkół  =  150.000 zł.  z  czego 25.000 zł.  na pomoce 
dydaktyczne i 5.000 zł. na zajęcia dydaktyczne.

Wójt Gminy A. Żołyński – dyrektorzy szkół i nauczyciele określali potrzeby.

• Radny T.  Dylak  –  podejmujemy czasem decyzje  odnośnie  szkól  i  dyrektorzy  zgłaszają 
uwagę, ze nie są zapraszani na sesję.

Zastępca Wójta A. Salwin – dyrektorzy są kierownikami takimi jak Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance a nigdy nie byli zapraszani.

Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli są zajęcia lekcyjne to obawiam się aby takie zaproszenie nie stało  
się powodem odwołania lekcji bądź organizowania zastępstw. Sprawa jest otwarta.

• Radny R.  Ostatek  –  kwota  20.000  zł.  na  bieżące  utrzymanie  dróg,  czy  jest  możliwość 
negocjacji zakresy czy nie?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – nie ma. Bierzemy lub nie.  Jeśli uznam, że niemożliwe będzie 
wykonanie to nie podpisuje porozumienia.

• Na  salę  obrad  powrócił  Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  i  zwrócił  się
z zapytaniem czy sołtysi mają wejść na salę obrad czy jechać do domu.

Odp. Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski – sesja trwa, jeśli ktoś ma jakieś zapytania to 
zapraszam.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski opuścił salę obrad.

• Radna B. Polak – czy nadal w stosunku do p. Maciejewskiej są zgłaszane skargi? Czy coś 
się zmieniło?

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  skarg  nie  ma.  Wiem,  że  dzieci  do  5  r.  ż.  Przyjmowani  są  poza 
kolejnością.

Radna D. Majewska – 3 osoby dorosłe i 1. dziecko.

• Radna B. Polak – w jakiej wysokości wpływają środki z czynszu od p. Maciejewskiej?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – kwota brutto powyżej 7.000 zł. 

Radna B. Polak – pielęgniarka środowiskowa zwróciła się z prośbą o zakup wagi z tych środków.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  to  jest  prywatna  praktyka.  Możemy  zakupić  wagę  ale  na 
wyposażenie szkoły. Pytanie, czy jest uzasadniona potrzeba. Nie wiem czy NFZ podpisując umowę 
na prywatną praktykę nie wymaga takiego sprzętu. 

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

7



Do punktu 13
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 15.40 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła:            Przewodniczył:

                                                                        
 /-/ Elżbieta Kuchta             Przewodniczący 
                      Rady Gminy

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