
PROTOKÓŁ  NR XXVI/12

z  XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 26 września 2012 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 14 osób w tym 3 osoby spóźnione
Nieobecni nieuspr.     -  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 Kuchta             Tadeusz - radny Rady Powiatu Wyszkowskiego

.3 Królikowska    Anna - Skarbnik Gminy 

.4 Pogorzelski     Dominik - prawnik Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku

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

.6 Sołtysi  i  Przewodniczący  Rad  Sołeckich  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  stanowiącą
zał. nr 2 do nin. protokołu. 

.7 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 między sesjami.
5. 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.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  do  uchwały  budżetowej  Nr  XVII/100/11  Rady  Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Somianka 

na realizacje projektu:  Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 256 na odcinku Stare Kozłowo – 
Nowe Kozłowo na rok 2013 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – 
Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Somianka 
na realizacje projektu:  Przebudowa dróg powiatowych Nr 4416W Celinowo – Dębiny – Ciski 
oraz Nr 4410W Rząśnik  - Somianka na rok 2013 w ramach Narodowego programu przebudowy 
dróg lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XII/54/2007  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
15 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.
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Do punktu 1
porządku obrad

W chwili otwarcia obrad obecnych było  15 radnych. 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.

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował,  że w punkcie 7 i  8 na prośbę Starostwa Powiatowego
w Wyszkowie nastąpi zmiana nazw podejmowanych uchwał i tak:

– w punkcie 7, Rada Gminy Somianka podejmować będzie uchwałę w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych na rok 2013 w budżecie  Gminy Somianka na realizację  projektu: 
„Przebudowa drogi gminnej o nr 440414W na odcinku Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo od 
drogi powiatowej Nr 4413W do drogi wojewódzkiej nr 618 Etap I” w ramach Narodowego 
Programu  Przebudowy  Dróg  Lokalnych  –  Etap  II  „Bezpieczeństwo  –  Dostępność  – 
Rozwój”,

– w  punkcie  8,  uchwałę  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  rok  2013
w  budżecie  Gminy  Somianka  na  realizację  projektu:  Przebudowa  dróg  powiatowych
Nr 4416W relacji od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu w miejscowości Celinowo 
oraz Nr 4410W od drogi krajowej nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w miejscowości 
Skorki i Ulasek” w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
„Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Innych zmian do przedstawionego porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Informacja Wójta została przyjęta przez radnych do akceptującej wiadomości.

Obrady prowadzono według następującego porządku:

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesjami.
5. 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.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian do uchwały budżetowej Nr XVII/100/11 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2013 w budżecie 

Gminy Somianka na realizację  projektu:  „Przebudowa drogi  gminnej o  nr  440414W na 
odcinku  Stare  Kozłowo  –  Nowe  Kozłowo  od  drogi  powiatowej  Nr  4413W  do  drogi 
wojewódzkiej  nr  618  Etap  I”  w  ramach  Narodowego  Programu  Przebudowy  Dróg 
Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  rok  2013
w  budżecie  Gminy  Somianka  na  realizację  projektu:  Przebudowa  dróg  powiatowych
Nr 4416W relacji od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu w miejscowości Celinowo 
oraz Nr 4410W od drogi krajowej nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 w miejscowości
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 Skorki i Ulasek” w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II 
„Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

10. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XII/54/2007  Rady Gminy Somianka  z  dnia
15 listopada 2007 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad. 

Do punktu 3
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski:

– Radny R. Ostatek:
• koniecznie trzeba dokonać poprawy stanu drogi na odcinku od Somianki do Barcic. Ta 

droga była już poprawiana przed dożynkami ale niestety niesolidnie. Trzeba jeszcze raz 
dokonać naprawy,

• poprawa drogi w Somiance - Parcele naprzeciwko posesji Pana Oleksiaka.

– Radny  M.  Rogaliński  –  w  wyniku  prac  drogowych  na  drodze  w  Ulasku  powstał 
uskok/wyrwa. Jest to dosyć niebezpieczne bo nie ma żadnego znaku informującego o takim 
stanie na drodze.

– Radna B. Suchecka:
• w Woli Mystkowskiej przy Ośrodku Zdrowia potrzebny jest parking,
• cztery bezpańskie psy zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców Woli i okolic.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z pracy w okresie między sesjami, której pisemna 
treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu. Przedstawiając ww. informację zwrócił uwagę na 2 punkt 
dotyczący pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie  środków  finansowych  na  realizację  projektu  na  utylizację  wyrobów  zawierających 
azbest z terenu Gminy Somianka. 

W tym punkcie radny W.  Bartosiak poprosił  o  szerszą informację odnośnie pkt-u 4 informacji 
dotyczącej ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C dla
2. dodatkowych osób i kursu prawa jazdy kat. B dla dodatkowych 5. osób. Dlaczego tak się stało
i kogo wybrano na beneficjenta projektu? 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – po przetargu okazało się, że mamy oszczędności. Po uzyskaniu 
zgody przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie na przyjęcie 
dodatkowych osób do realizacji projektu dokonaliśmy dodatkowego naboru. Były to kolejne osoby 
z listy i dla tych osób ogłoszono przetarg i wybrano oferenta do realizacji zadania.
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Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

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

Do punktu 5
porządku obrad

Skarbnik  Gminy  A.  Królikowska  odczytała  treść  uzasadnienia  do  podejmowanej  uchwały
w sprawie  zmian w Wieloletniej  Prognozie Finansowej  Gminy Somianka na lata  2012 – 2020
–  stanowi  ono  załącznik  do  w/w  uchwał.  Ponadto  poinformowała,  że  wydatki  na  2013  r.  są 
związane z uchwałami intencyjnymi podejmowanymi w dniu dzisiejszym w punktach 7-8.

Radny T. Kokoszka – czy sobie poradzimy finansowo?

Odp. Skarbnik Gminy A. Królikowska – na dzień dzisiejszy, tak.

Radny M. Rogaliński – spora kwota na dwie drogi? Czy Powiat też zabezpiecza środki w budżecie 
na realizację tego zadania?

Odp. Skarbnik Gminy A. Królikowska – tak, też zabezpiecza.

Wójt Gminy A. Żołyński – w dniu dzisiejszym podjęcie uchwały to deklaracja przystąpienia do 
projektu.  Decyzja  Rady  Gminy  nad  zabezpieczeniem  środków  będzie  miała  miejsce  przy 
planowaniu budżetu na 2013 rok. 

Innych pytań ani uwag 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 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVI/149/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
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 6 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVI/150/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
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jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7 - 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że w dniu dzisiejszym Rada Gminy podejmuje uchwały 
intencyjne  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  w  budżecie  Gminy  na  rok  2013  na 
współfinansowanie  projektu  realizowanego  przez  powiat  wyszkowski  (dotyczący  dróg 
powiatowych na terenie  gminy Somianka)  w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II  „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.  W ramach tego projektu nasz 
udział i powiaty wynosi po 50% i dotyczy następujących dróg:

– drogi Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo,
– drogi Celinowo oraz Skorki i Ulasek.

Wybrane odcinki posiadają punkty styczne z drogą krajową i wojewódzką co daje większe szanse 
powodzenia przy ocenie wniosku.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały  w sprawie   zabezpieczenia 
środków  finansowych  na  rok  2013  w  budżecie  Gminy  Somianka  na  realizację  projektu: 
„Przebudowa drogi gminnej o nr 440414W na odcinku Stare Kozłowo – Nowe Kozłowo od drogi 
powiatowej Nr 4413W do drogi wojewódzkiej nr 618 Etap I” w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” stanowiącą zał. 
nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVI/151/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – odpowiadając na obawy Pana M. Rogalińskiego informuję, że bierzemy 
udział w projekcie w 50%. Dziś tylko deklaracja a decyzja o zabezpieczeniu środków w budżecie 
przy planowaniu budżetu na 2013 r. 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały  w sprawie   zabezpieczenia 
środków  finansowych  na  rok  2013  w  budżecie  Gminy  Somianka  na  realizację  projektu: 
Przebudowa dróg powiatowych  Nr 4416W relacji  od drogi  krajowej  nr  62 do granicy powiatu
w miejscowości Celinowo oraz Nr 4410W od drogi krajowej nr 62 do drogi wojewódzkiej Nr 618 
w miejscowości Skorki i Ulasek” w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
– Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”stanowiącą zał. nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVI/152/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.
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O godz. 9.00 Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 10-minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 9.26 w obecności 14 radnych - brak radnego R. Ostatka.

Do punktu 9
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały w sprawie podziału Gminy Somianka na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński informując, że w myśl nowej Ordynacji wyborczej zostaliśmy 
zobowiązani  do  dokonania  zmian  okręgów wyborczych  na  okręgi  jednomandatowe.  W gminie 
Somianka mieliśmy dwa okręgi dwu mandatowe i zmiana będzie dotyczyła tylko tych okręgów, 
rozbicia ich na okręgi jednomandatowe. Konkretnie chodzi tu o miejscowości: 

– Somianka, Somianka- Parcele, Sołectwo Somianka Zaszosie, Michalin,
– Skorki, Ostrowy, Stare Kozłowo, Nowe Kozłowo.

Podczas wypowiedzi Wójta na salę powrócił radny R. Ostatek – stan 15 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały  w sprawie  podziału Gminy 
Somianka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym stanowiącą zał. nr 9 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVI/153/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Salę obrad opuścił radny R. Ostatek – stan 14 radnych.

Do punktu 10
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  -  projekt  uchwały dotyczącej  zmian w uchwale  z  2007 r.  w sprawie 
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance jest konsekwencją nowelizacji ustawy 
o organizowaniu działalności kulturalnej. Zostaliśmy zobowiązani do wprowadzenia zmian zgodnie 
z ustawą. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr XII/54/2007 Rady Gminy Somianka z  dnia 15 listopada 2007 r.  w sprawie nadania Statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Somiance stanowiącą zał. nr 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVI/154/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.
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Do punktu 11
porządku obrad

Na salę obrad powrócił radny R. Ostatek – stan 15 radnych.

Wójt Gminy A. Żołyński – propozycja podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
Statutu  Gminy tylko  ze  względów formalnych i  praktycznych,  żeby Statut  Gminy był  bardziej 
czytelny. Żadnych nowych zmian nie proponujemy.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu Gminy stanowiącą zał. nr 11 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXVI/155/12 w  przedmiotowej  sprawie została  podjęta 
jednogłośnie:  15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Odpowiedzi na zgłoszone w punkcie 3 interpelacje i wnioski udzielił Wójt Gminy A. Żołyński:

➢ Poprawa stanu drogi  powiatowej  w miejscowości  Somianka wiodącej  do Barcic  -   odp. 
uwaga zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie. Dziurę zasypiemy.

➢ Droga w Ulasku – odp. podobnie jak  w przypadku drogi do Barcic uwagę przekażemy do 
starostwa. Nie mamy środków na takie cele.

➢ Parking w Woli Mystkowskiej – odp. to jest zadanie inwestycyjne i proszę o zgłoszenie go 
pod dyskusję do projektu budżetu na 2013 r.

➢ Bezpańskie psy – odp. w 2012 r. wydaliśmy na ten cel wszystkie zaplanowane pieniądze
tj. kwotę 40.000 zł. Trzeba będzie dokonać zmian w budżecie żeby móc tym się zająć. 

Do punktu 13
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Dziura w drodze 
Sołtys Sołectwa Suwin M. Rogaliński – między Płudami a Suwinem zrobiła się dziura w drodze.

Droga w Starych Wypychach
Mieszkanka Starych Wypych – co z naszą drogą w Starych Wypychach?
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Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – tak jak rozmawiałem z Panią, mam projekt i będę się trzymał jego 
wykonania.

Brak oznakowania miejscowości Stare Wypychy
Mieszkanka  Starych  Wypych  –  nasza  miejscowość  nie  ma  znaku  informacyjnego  z  nazwą 
miejscowości. Ostatnio karetka pogotowia miała problem z dotarciem pod wskazany adres.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – postaram się tą sprawę załatwić.

Oświetlenie uliczne
Sołtys  Sołectwa  Somianka  –  Parcele  A.  Kruza  –  proszę  aby  lampy  oświetlenia  ulicznego
w Somiance i Somiance – Parcele zapalały się wcześniej.  

Dożwirowanie drogi
Sołtys Sołectwa Kręgi J. Szczerba – proszę o dożwirowanie drogi w Wólce Zabudowskiej, proszę 
chociaż o dwie wywrotki. 

Innych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał.

Do punktu 14
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 09.46 
zamknął  sesję  wypowiadając  słowa  „Zamykam  obrady  XXVI  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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