
PROTOKÓŁ Nr XXXV/13

z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która obradowała w dniu 08 kwietnia 2013 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 15 osób 

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

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Pan Andrzej Żołyński  - wójt Gminy
2. Pan Tadeusz Kuchta - radny powiatowy
3. Pani Anna Królikowska - skarbnik Gminy
4. Pani Hanna Główczyk - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
5. Pani Dorota Groszkiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance
6. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 
8. 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  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami  

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości  i porządku na terenie 

Gminy Somianka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy i odstąpienie od 

przetargu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo-Parcele.
10. Sprawozdanie  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance  z  realizacji  planu  

merytorycznego i finansowego za rok 2012. 
11. Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance z działalności za 2012 r.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  10.04  otwarcia  dokonał  i  przewodniczył  obradom  przewodniczący  Rady  Gminy
K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum - w chwili otwarcia obecnych 13 radnych (brak radnego 
W. Bartosiaka i T. Kokoszki), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.
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W trakcie powitania na salę przybył radny T. Kokoszka – stan 14 radnych.

Do punktu 2
porządku obrad

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

Zmian do przedstawionego porządku nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

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. 

Radny M. Rogaliński zgłosił do pkt. 1 informacji zapytanie dotyczące ładowności przyczepy.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ładowność 14 t, producent PRONAR.

Innych pytań ani uwag do przedstawionej informacji nikt nie zgłaszał.

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

Do punktu 5-6
porządku obrad

W uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  Rada 
Gminy na wspólnym posiedzeniu komisji stałych zadecydowała o zróżnicowaniu stawek odbioru 
odpadów. Uchwalone zostały dwie stawki odbioru odpadów: 

– 20,00 zł za odpady selektywne od jednego gospodarstwa domowego,
– 30,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego.

Proponuje się wprowadzenie następnych dwóch stawek:
– 14,00 zł za odpady selektywne od jednoosobowego gospodarstwa domowego,
– 21,00 zł  za odpady nieselektywne od jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Powyższe zmiany automatycznie wymagają zmiany wzoru deklaracji. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  wyboru metody 
ustalania  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi oraz ustalenia  stawki takiej  opłaty 
stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu. 
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W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXV/203/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Radny L. Kozon – jeśli mieszkaniec gminy zadeklaruje w deklaracji, że będzie segregował odpady 
a tak naprawdę tej segregacji nie będzie prowadził, co wówczas? Jaką będzie płacił stawkę? 

Odp. prac Urzędu Gminy T. Kuchta – zostanie mu naliczona opłata za odpady niesegregowane.

Innych pytań w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  ustalenia  wzoru 
deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez 
właścicieli nieruchomości stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXV/204/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Insp.  ds.  gospodarki  komunalnej,  mieszkaniowej  i  działalności  gospodarczej   T.  Kuchta 
poinformował,  że  zmiana  w  regulaminie  utrzymania  czystości   i  porządku  na  terenie  Gminy 
Somianka  jest  niezbędna,  aby można  było  w  specyfikacji  do  ogłaszanego  przetargu  zamieścić 
informacje dotyczące wyposażenia nieruchomości  w  urządzenia służące (pojemniki  i  worki)  do 
zbierania odpadów komunalnych przez gminę  lub przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

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

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zmian
w regulaminie utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Somianka  stanowiącej  zał. nr 7 
do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXV/205/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że  gmina  Somianka  wydzierżawia  Telekomunikacji 
Polskiej  S.A.  nieruchomość  w  miejscowości  Kręgi  pod  urządzenia  infrastruktury 
telekomunikacyjnej (centralę telefoniczną). Dotychczasowa umowa się zakończyła. Wnioskując do 
Rady  Gminy  o  wyrażenie  zgody  na  podpisanie  umowy  na  wydzierżawienie  Telekomunikacji
w/w nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata przedłożyłem projekt uchwały w tej sprawie. Bez 
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zgody Rady Gminy nie mogę podpisać umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata.
Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy i odstąpienie od przetargu stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXV/206/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  w uzasadnieniu  do podejmowanej  uchwały poinformował,  że  projekt 
uchwały dotyczy nadania nazewnictwa kolejnym ulicom w Popowie – Parcele. Załącznik graficzny 
do uchwały precyzuje, które ulice otrzymają nazwy.

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowości Popowo-Parcele stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXV/207/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 10
porządku obrad

Sprawozdanie  z  realizacji  planu  merytorycznego  i  finansowego  Gminnego  Ośrodka  Kultury
w  Somiance  za  2012  rok  (którego  pisemna  treść  wraz  z  planem  działań  merytorycznych
i administracyjnych oraz kadrowo – finansowych na rok 2013 stanowią odpowiednio zał. nr 10 - 11 
do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor GOK H. Główczyk.

Pytań ani uwag do przedstawionego sprawozdania nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Do punktu 11
porządku obrad

Sprawozdanie  z  działalności  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w Somiance  za  2012 rok  (którego 
pisemna treść wraz z planem pracy GBP w Somiance na rok 2013 stanowią odpowiednio zał. nr 12 
- 13 do nin. protokołu) przedstawiła Dyrektor w/w placówki D. Groszkiewicz.

 Z sali wyszli radni: M. Rogaliński i K. Mosakowski – stan 13 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do akceptującej wiadomości.
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Do punktu 12
porządku obrad

Z uwagi na niezgłoszenie w punkcie 3 porządku obrad wniosków ani interpelacji przystąpiono do 
realizacji punktu 13. porządku obrad.

Do punktu 13
porządku obrad

W tym punkcie zgłoszono następujące wnioski i zapytania:
Sołtys  Sołectwa  Ostrowy M.  Siemieniewski  –  dobrze,  że  mamy dwóch  radnych  powiatowych
z czego jeden jest obecny na sesji. Czy mógłby Pan nam przekazać co w Powiecie słychać?

Radny powiatowy T. Kuchta:
– duża część środków a konkretniej ok. 32 mln zł. przeznaczona została na oświatę (m.in. na 

modernizację budynku I Liceum Ogólnokształcącego – wartość zadania ok. 3 mln zł.)
– drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na Ośrodki Pomocy Specjalnej i Domy Pomocy 

Społecznej  (w  tym  budowa  budynku  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  na  Zapolu  – 
wartość zadania ok. 7 mln. zł. - jest to jedna z większych inwestycji w Powiecie),

– do 31.03.2013 r. firma projektująca drogę relacji Wyszków – Tulewo – Kręgi – Michalin 
powinna dostarczyć projekt techniczny,

– Powiat  dofinansowuje  inwestycje  prowadzone  w  Szpitalu,  obecnie  modernizacji  sieci 
ciepłowniczej (montaż solarów dla zapewnienia ciepłej wody),

– znaczna  część  środków  przeznaczana  jest  na  inwestycje  drogowe  w  tym  na  bieżące 
utrzymanie dróg. 

Radny T. Kokoszka – czy w tej kadencji ruszy inwestycja drogowa  relacji Wyszków – Tulewo – 
Kręgi – Michalin?

Odp. radny powiatowy T. Kuchta – trudno powiedzieć, jest to kosztowna inwestycja o wartości
ok. 15 mln zł. Teraz robiony jest projekt całej inwestycji a realizacja może być etapowa.

Radny R.  Ostatek  –  mamy prośbę  aby Pan  zadbał,  żeby więcej  inwestycji  powiatowych  było 
realizowanych na terenie Gminy Somianka.

Na salę powrócili radni: M. Rogaliński i K. Mosakowski – stan 15 radnych.

Wójt Gminy A. Żołyński – dla nas ważne jest, czy w ogóle planują złożyć jakiekolwiek projekty.

Radny powiatowy T. Kuchta – na najbliższym posiedzeniu Zarządu będzie ta sprawa podejmowana.

Radny M. Rogaliński – czy coś z drogą do Celinowa jest robione?

Odp. radny powiatowy T. Kuchta – jesteśmy na liście oczekujących.

Radny M. Rogaliński – czy reklamacja przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Ulasek 
została zgłoszona?

Odp.  radny  powiatowy  T.  Kuchta  –  tak,  została  zgłoszona.  Po  roztopach  sprawa  będzie 
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rozpatrywana.

Radny M. Rogaliński – ile ta fuszerka kosztowała?

Odp.  radny powiatowy T.  Kuchta  – trudno powiedzieć ile  naprawa przepustu kosztowała  gdyż 
przetarg obejmował wykonanie kilku przepustów na terenie całego Powiatu wyszkowskiego.

Sołtys Sołectwa Ostrowy M. Siemieniewski – czy możemy umieścić wizerunek kolejnego papieża?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  zapytam prawnika.  To  jest  urząd  i  musimy działać  zgodnie
z obowiązującymi nas przepisami.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – w Skorkach na drodze powiatowej w okolicach krzyża jest 
dziura w jezdni.

Sołtys Sołectwa Skorki A. Zaborowski – deklaracje dotyczące odpadów komunalnych mieszkańcy 
składają osobiście czy przez sołtysów?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – dziś zaczyna się cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych 
sołectw, których tematyką będzie właśnie gospodarka odpadami. Zwracam się z uprzejmą prośbą do 
sołtysów o zgłaszanie do sekretariatu do p. Izy Brzózki proponowanych terminów. Jednego dnia 
planujemy zorganizowanie  dwóch spotkań.  Mamy nadzieję,  że do końca  kwietnia  uda nam się 
odbyć spotkania we wszystkich sołectwach. Dzień 10 maja br. jest ostatecznym dniem składania 
deklaracji. 

Radny K. Mosakowski – w Starych Wypychach nie ma lokalu żeby się spotkać.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – spotkanie odbędzie się w budynku szkoły w Nowych Wypychach.

Radny K. Mosakowski – to może połączyć to spotkanie Starych Wypych z Nowymi Wypychami
i Wielątkami Rosochatymi?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – może spotkanie z mieszkańcami Starych Wypych pozostawmy tak 
jak zostało to ustalone a inne spotkania można będzie połączyć.

Sołtys Sołectwa Stare Wypychy R. Mielczarczyk zapraszam na spotkanie z mieszkańcami Starych 
Wypych dziś na 18.00, które odbędzie się w  budynku szkoły w Nowych Wypychach.

Do punktu 14
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 11.12 zamknął sesję wypowiadając 
słowa: „Zamykam obrady XXXV 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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