
PROTOKÓŁ  NR XXIII/12

z  XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 21 czerwca 2012 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób w tym 2 osoby spóźnione

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 i Skoczeń Marian - radni Powiatu Wyszkowskiego 

.3 Salwin             Agnieszka - Zastępca Wójta 

.4 Lipska Teresa - Sekretarz Gminy

.5 Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy 

.6 Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Somiance

.7 Frączak Edyta - aplikant radcowski Kancelarii Radców Prawnych
       w Pułtusku

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

.9 Sołtysi  i  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  stanowiącą
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 XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012 r.
- z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2012 r.
- z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 25 maja 2012 r.

6. Sprawozdanie  Kierownika  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  z  realizacji  zadań za 
2011 rok. 

7. Przedstawienie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  gminy  Somianka  za  2011  r.  przez 
kierownika GOPS Somianka.

8. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za 2011 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany załącznika do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy 
Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy. 

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  do 
dokonywania czynności związanych z podróżą służbową w stosunku do Przewodniczącego 
Rady Gminy.   
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11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania "Wyróżnienia Herbem Gminy Somianka".
12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  projektu  systemowego  „Wyrównać 

szanse”. 
13. Podjęcie  uchwały   w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez 

właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było 13 radnych (brak radnych D. Majewskiej i B. Polak). Po 
stwierdzeniu quorum otwarcia  dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Jan Rakowski. 

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  przedstawił 
porządek obrad – zawiadomienie o terminie sesji zawierającym porządek obrad stanowi zał. nr 3 
do nin. protokołu.

W tym punkcie  Wójt Gminy A. Żołyński złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad:
– w  punkcie  17  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 

Wyszkowskiemu”,
– w  punkcie  18  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przejęcia  przez  Gminę  Somianka  zadania 

zarządzania drogami Powiatu Wyszkowskiego”, 
– w  punkcie  19  „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  Nr  XVII/99/11  z  dnia

30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 
2012 – 2020”, 

– w punkcie 20 „Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 
Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2011 r.”

dotychczasowe oznaczenie punkt 17 do 19 otrzymają odpowiednio oznaczenie punkt 21 do 23. 

Innych propozycji zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

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

W  głosowaniu  jawnym  większością  głosów:  8  głosami  „za”  i  3  głosami  „wstrzymującymi”
w  obecności  13  radnych  wniosek  został  przyjęty  (przy  czym  2  osoby  nie  wzięły  udziału
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w głosowaniu).

Uwzględniając powyższy wniosek,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
.4 Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
.5 Przyjęcie protokołów:

- z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012 r.
- z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2012 r.
- z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2012 r. 
.6 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań za 2011 

rok.
.7 Przedstawienie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej  gminy  Somianka  za  2011  r.  przez 

kierownika GOPS Somianka.
.8 Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za 2011 rok.
.9 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  załącznika  do  uchwały  Nr  VI/39/2003  Rady  Gminy 

Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Gminy. 
.10 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  upoważnienia  Wiceprzewodniczącego  Rady  Gminy  do 
dokonywania  czynności  związanych  z  podróżą  służbową w stosunku  do Przewodniczącego 
Rady Gminy.
.11 Podjęcie uchwały w sprawie nadania "Wyróżnienia Herbem Gminy Somianka".
.12 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Wyrównać szanse”.
.13 Podjęcie uchwały  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych
z nieczystości ciekłych z terenu gminy Somianka.
.14 Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia  górnych  stawek opłat  ponoszonych przez  właścicieli 
nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych. 
.15 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 
.16 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
.17 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
.18 Podjęcie  uchwały w sprawie  przejęcia przez Gminę Somianka zadania zarządzania drogami 
Powiatu Wyszkowskiego.
.19 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  Nr  XVII/99/11  z  dnia  30  grudnia  2011  r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2012 – 2020.
.20 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  Uchwały budżetowej  Nr  XVII/100/11 Rady Gminy 
Somianka z dnia 30 grudnia 2011 r.
.21 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
.22 Wolne wnioski i zapytania.
.23 Zamknięcie obrad.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.
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Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami – informacja ta 
stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. 

W tym punkcie zgłaszano następujące zapytanie:

• Radny R. Ostatek – jaki koszt Centrum Alarmowego sms?

Odp: Wójta Gminy – 1.000 zł plus 150 zł. miesięczny abonament.

• Radny W. Bartosiak – renowacja stawów?

Odp: Wójta  Gminy – na terenie  gminy mamy dwa stawy w miejscowości  Wielęcin i  Jackowo 
Górne. Są to stawy tzw. małej retencji. W Jackowie Górnym do stawu spływa woda z drogi i z pól
a w Wielęcinie tylko z pól. Jest możliwość pozyskania środków na ten i chcemy taką renowację 
przeprowadzić 

• Radny R. Ostatek – czy projekty z Rybackiej Grupy działania są finansowane w 100%?

Odp: Wójta Gminy – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości  informację złożoną przez Wójta Gminy.

Do punktu 5
porządku obrad

• Zmian do protokołu Nr XX/12 Rady Gminy Somianka z dnia 29 marca 2012 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XX zwyczajnej sesji Rady Gminy z 29 marca 2012 r. został 
przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr XXIN/12 Rady Gminy Somianka z dnia 16 kwietnia 2012 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 16 kwietnia 2012 r.  
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Na salę obrad przybyły radne: D. Majewska i B. Polak – stan 15 radnych.

• Zmian do protokołu  Nr XXIIN/12  Rady Gminy Somianka z  dnia  25 maja  2012 r.  nikt  nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z 25 maja 2012 r. został  
przyjęty jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 6 - 7
porządku obrad

Sprawozdanie  z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok stanowiące 
zał. nr 5 do nin. protokołu oraz  ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2011 r. 
stanowiącą zał. nr 6 do nin. protokołu przedstawiła Kierownik GOPS D. Chodyna

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania ani oceny nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości:

– sprawozdanie  realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok,

– cenę zasobów pomocy społecznej gminy Somianka za 2011 r. 

złożone przez Kierownika GOPS  D.Chodynę.

Do punktu 8
porządku obrad

Sprawozdanie  z  wykonania  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Somianka za 2011 rok stanowiące zał. nr 7 
do  nin.  protokołu przedstawiła  pełnomocnik  Wójta  do  realizacji  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Przeciwdziałania Narkomanii E. Kuchta. 

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła do akceptującej wiadomości powyższe sprawozdanie.

Do punktu 9
porządku obrad

Sekretarz  Gminy T.  Lipska poinformowała,  że  zmiany w Statucie  Gminy zostały podyktowane 
koniecznością dostosowania go do stanu faktycznego a mianowicie proponuje się zmianę zapisu 
zał. 2 do Statutu Gminy zawierającego wykaz gminnych jednostek organizacyjnych. Od 1 września 
br. dwie szkoły zostały przekazane do prowadzenia w drodze umowy Stowarzyszeniom i nie będą 
one widniały w ww spisie.  

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmiany załącznika 
do uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia 
jednolitego tekstu Statutu Gminy stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/123/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 10
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że zgodę na 
podróże służbowe Przewodniczącego Rady Gminy podpisuje Wiceprzewodniczący i w tej materii 
trzeba podjąć uchwałę.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  upoważnienia 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową 
w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/124/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – pozwoliłem sobie złożyć do komisji wniosek o nadanie „Wyróżnienia 
Herbem Gminy Somianka” dla Panu Andrzejowi Rucińskiemu właścicielowi Zakładów Mięsnych. 
Dziś podjęcie uchwały a uroczyste wręczenie wyróżnienia w dniu 23 czerwca 2012 r. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  nadania 
„Wyróżnienia Herbem Gminy Somianka” stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/125/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Somiance D. Chodyna poinformowała,  że 
przygotowany został projekt systemowy „Wyrównać szanse” na kwotę 82.620 zł. z czego:

– wkład  własny wynosi 8.675,10 zł. (10% wartości projektu),
– kwota dofinansowania to 73.944,90 zł (89,5% wartości projektu) w tym:

– dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 3.717,90 zł.
– dotacja celowa BGK w wysokości 70.227 zł.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady Gminy K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie   przyjęcia  do 
realizacji projektu systemowego „Wyrównać szanse” stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu.
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W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/126/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 13 - 14
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński projekty uchwał w sprawie opłat za odpady stałe i ciekłe co pewien czas  
muszą być dostosowane do sytuacji rynkowej. Uchwała dotycząca odpadów stałych jest ostatnią 
uchwałą  tej  postaci.  Zagospodarowanie  odpadów  zostało  przypisane  samorządom.  Należy 
spodziewać się wyższych stawek. Na gminę zostaną również scedowane kary za nieprzestrzeganie 
przepisów unijnych w tym zakresie.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia górnych 
stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  opróżniania 
zbiorników  bezodpływowych  z  nieczystości  ciekłych  z  terenu  gminy  Somianka  stanowiącą
zał. nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/127/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14 
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia górnych 
stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  odbierania  odpadów 
komunalnych stanowiącą zał. nr 13 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/128/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski o godz. 14.13 ogłosił 15 – minutową przerwę. Obrady 
wznowiono o godz. 14.44 w obecności 15 radnych.

Do punktu 15
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska poinformowała, że sprawozdanie finansowe Gminy Somianka za 
2011  r.  oraz  sprawozdanie  z   wykonania  budżetu  gminy  za  2011  r.  wraz  ze  sprawozdaniem
z wykonania planu finansowego GOK  i GBP w Somiance zostały radnym przesłane do zapoznania 
w terminach wyznaczonych przez ustawodawcę – stanowią one odpowiednio  zał. nr 14 - 15 do 
nin. protokołu. 

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  przedstawił  prezentację  w  formie  multimedialnej  (informacja  jest 

7



dostępna  na  stronie  www.somianka.pl    „Absolutorium  dla  wójta”  )  opracowaną  na  podstawie
ww. sprawozdań. Poinformował m.in. o:

– strukturze dochodów i wydatków,

– planie i wykonaniu dochodów,

– wykonaniu dochodów w najważniejszych działach,

– otrzymanych dotacjach,

– wykonaniu planu wydatków,

– zrealizowanych inwestycjach:

– projektach finansowanych ze środków unijnych.

Podsumowując  sprawozdanie  stwierdził,  że  realizując  budżet  kierował  się  zasadą  celowości,

legalności,  rzetelności i  oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi,  działał  zgodnie
z  uchwałą  budżetową oraz  w miarę  możliwości  i  posiadanych  środków finansowych  zapewnił 
prawidłową realizację budżetu w 2011 roku mimo wielu trudności. Podziękował sołtysom i radnym 
za  sugestie  i  uwagi  jakie  otrzymywał  w  związku  z  realizacją  poszczególnych  inwestycji. 
Podziękował  również  Pani  Skarbnik,  Sekretarz  Gminy,  kierownikom jednostek  organizacyjnych
i wszystkim pozostałym pracownikom, którzy przyczynili  się do realizacji  budżetu.  Zwrócił  się
z prośbą do Rady Gminy o udzielenie absolutorium.

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  odczytała  treść  opinii  RIO  z  dnia  27  kwietnia  2012  r.
o  przedłożonym przez  Wójta  Gminy Somianka  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  Gminy za
2011 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, stanowiącej zał. nr 16 
do nin. protokołu.

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2011 rok stanowiącą zał. nr 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/129/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 16
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K. J. Rakowski odczytał treść opinii RIO z dnia 1 czerwca 2012 r.
o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Somianka w sprawie udzielenia 
absolutorium wójtowi  gminy za  2010  r.  stanowiącej  zał.  nr 18  do  nin.  protokołu.  Następnie 
poinformował, że wskaźnik zrealizowanych inwestycji był najwyższy w ostatnim 10-leciu. Można 
byłoby sobie życzyć aby tak było co roku i wnioskował o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  R.  Ostatek  poinformował,  że  Komisja  wnioskowała
o udzielenie absolutorium - treść wniosku kierowanego do RIO w sprawie absolutorium z tytułu 
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wykonania budżetu za 2011 r. stanowi zał. nr 19 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok stanowiącą zał. nr 20 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/130/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Wójt Gminy A. Żołyński został nagrodzony brawami.

Radni złożyli gratulacje i wręczyli kwiaty. Z gratulacjami podążyli inni obecni na sali obrad.

Do punktu 17
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  projekt  uchwały  został  Państwu  przedstawiony  ponieważ  Starosta 
zwrócił się z prośbą o finansowe wsparcie na planowane wykonanie nawierzchni asfaltowej tzw. 
Natryskiem na odcinku o długości 700 mb w miejscowości Janki łącznie ze ścięciem poboczy. 
Będziemy  mieli  możliwość  sprawdzenia  czy  ta  metoda  się  sprawdzi.  Szczegóły  w  projekcie 
uchwały. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu stanowiącą zał. nr 21 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/131/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
większością głosów:  12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania (podczas głosowania brak radnego J. Kuchty).

Do punktu 18
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że sprawa dotyczy trzech dróg:
– na modernizację: - droga do Celinowa od drogi powiatowej,

                            - droga od Somianki do Zdzieborza i od Skork do Nowych Wypych,
– na budowę droga od mostka do Ostrów – tu w większości droga usytuowana j est po stronie  

gm. Wyszków i powiatu wyszkowskiego. Dążymy do tego aby gmina Wyszków i powiat 
sfinansowały inwestycję w swoim zakresie a my pozostałą część.

  
Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski odczytał  treść uchwały  w sprawie  przejęcia przez 
Gminę Somianka zadania zarządzania drogami Powiatu Wyszkowskiego  stanowiącą zał. nr 22 do 
nin. protokołu.
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W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/132/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
większością głosów:  12 głosami „za”, 1 „wstrzymującym się” w obecności 15 radnych podczas 
głosowania(2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu).

Do punktu 19
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Somianka na lata 2012 – 2020 przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska omawiając 
poszczególne załączniki do w/w uchwały.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian
w uchwale Nr XVII/99/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Somianka na lata 2012 – 2020 stanowiącą zał. nr 23 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/133/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 20
porządku obrad

Uzasadnienie  do  podejmowanej  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  na  rok  2012 
przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska omawiając poszczególne załączniki do w/w uchwały.

Pytań ani uwag do proponowanych zmian budżetowych nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy na rok 2012 stanowiącą zał. nr 24 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXIII/134/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 21
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 22  porządku obrad.

Do punktu 22
porządku obrad

Wolnych wniosków ani zapytań nikt ni zgłaszał.
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Do punktu 23
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 15.52 
zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XXIII  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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