
PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13

z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która obradowała w dniu 7 czerwca 2013 r.

w sali Świetlicy Wiejskiej w Skorkach

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 Jarosław Kalinowski - europoseł Ziemi Mazowieckiej
2. Pan Tadeusz Nalewajk - minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
3. Pan Marian Krupiński - radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektor 

  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ostrołęce
4. Pan Andrzej Żołyński  - wójt Gminy
5. Pani Agnieszka Salwin - zastępca wójta Gminy
6. Pani Teresa Lipska - sekretarz Gminy
7. Pani Anna Królikowska - skarbnik Gminy
8. Pani Dorota Chodyna - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Somiance
9. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy
10. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do nin. 

protokołu 
11. 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. Przyjęcie protokołów:
• z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2013 r.
• z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 20 marca 2013 r.
• z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2013 r.
• z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na 
lata 2013 – 2020.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
 w Somiance.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo – Parcele.  
10. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance z realizacji 

zadań za 2012 r.
11. Przedstawienie  przez  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Somiance 
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oceny zasobów dla gminy Somianka na 2012 r.
12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  na lata  20111-2016 za rok 
2012.

13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Do punktu 1
porządku obrad

O  godz.  13.09  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 R. Ostatka), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku.

Do punktu 2
porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XXXVI zwyczajnej sesji 
(zawiadomienie  zawierające  porządek  stanowi  zał.  nr 3  do  nin.  protokołu)  i  zgłosił  wniosek
o przyjęcie do porządku obrad dwóch punktów:

– „Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  najmu  lokalu 
użytkowego  położonego  w  Woli  Mystkowskiej  14  (część  parteru  budynku  Ośrodka 
Zdrowia) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
tej umowy” - realizacja w punkcie 10.

– „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w Somiance 
–Parcele 25B (część dachu budynku Ośrodka Zdrowia) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy” - realizacja w punkcie 11.

Innych zmian do przedstawionego porządku nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W  głosowaniu  jawnym  wniosek  został  przyjęty  jednogłośnie:  13  głosami  „za”  w  obecności
13 radnych podczas głosowania. 

Uwzględniając wniosek obrady prowadzono według następującego porządku:

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

• z XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2013 r.,
• z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 20 marca 2013 r.
• z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2013 r.
• z XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 8 kwietnia 2013 r.

6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  uchwale  Nr  XXXI/175/12  Rady  Gminy  Somianka
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 
2013 – 2020.

7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmian do uchwały budżetowej  Nr  XXXI/176/12 Rady Gminy 
Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku. 
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8. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XXXI/186/12  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia
28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnemu  Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej
 w Somiance.

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Popowo – Parcele.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego 

położonego w Woli Mystkowskiej 14 (część parteru budynku Ośrodka Zdrowia) oraz wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w Somiance –
Parcele 25B (część dachu budynku Ośrodka Zdrowia) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

12. Sprawozdanie  Kierownika  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Somiance  z  realizacji 
zadań za 2012 r.

13. Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance oceny 
zasobów dla gminy Somianka na 2012 r.

14. Sprawozdanie  Kierownika  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Somiance  z  realizacji 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20111-2016 za rok 2012.

15. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Po przyjęciu porządku obrad na salę przybył radny R. Ostatek – stan 14 radnych.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Pana Adama Ołdaka Wójta Gminy Zabrodzie.

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. 

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

• Zmian do protokołu Nr XXXII/13 z dnia 25 lutego 2013 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z  XXXII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia  25 lutego 2013 r. 
został przyjęty większością głosów: 13 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania 
(jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu).

• Zmian do protokołu Nr XXXIII/13 z dnia 20 marca 2013 r.
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W głosowaniu  jawnym protokół  z  XXXIII nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy z  dnia  20  marca
2013 r. został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr XXXIV/13 z dnia 25 marca 2013 r. nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 25 marca 2013 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

• Zmian do protokołu Nr XXXV/13 z dnia 8 kwietnia 2013 r.

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XXXV zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  8  kwietnia
2013 r. został przyjęty jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

Skarbnik  Gminy A.  Królikowska przedstawiła  uzasadnienie  do  uchwały,  którego pisemna treść 
stanowi załącznik do uchwały.

Pytań w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian w uchwale 
Nr  XXXI/175/12  Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  Wieloletniej  
Prognozy  Finansowej  Gminy  Somianka  na  lata  2013  –  2020 stanowiącą  zał.  nr  5  do  nin. 
protokołu.  

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXXVI/208/13  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 7
porządku obrad

Uzasadnienie do podejmowanej uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy A. Królikowska, którego 
pisemna treść stanowi zał. nr 6 do nin. protokołu.

Pytań w tym punkcie nikt nie zgłaszał. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do uchwały 
budżetowej Nr XXXI/176/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 roku stanowiącą zał. 
nr 7 do nin. protokołu.  

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XXXVI/209/13  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8
porządku obrad

Sekretarz  Gminy T.  Lipska  poinformowała,  że  zmiany w Statucie  Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej  zostały  spowodowane  przekazaniem  do  realizacji  przez  Gminę  nowych  zadań 
związanych  z  pieczą  zastępczą  i  pomocą  osobom  i  rodzinom  stwarzającą  możliwość  do 
prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.    

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  zmieniającej  uchwałę
Nr  XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  w Somiance stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVI/210/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  w uzasadnieniu  do podejmowanej  uchwały poinformował,  że  projekt 
uchwały  dotyczy  nadania  nazewnictwa  dwóm  ulicom  w  miejscowości  Popowo  –  Parcele, 
usytuowanym na wzgórzu, na południe od drogi krajowej. 

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

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  XXXVI/211/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

O godz. 13.44 przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10-minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 14.10 w obecności 14 radnych (brak radnej A. Jenoch).

Do punktu 10
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – dotychczasowa umowa najmu dobiega końca. Zgłosił się nowy najemca. 
Żeby podpisać nową umowę muszę posiadać zgodę Rady Gminy.

W trakcie wypowiedzi wójta na salę obrad powróciła radna A. Jenoch – stan 15 radnych.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Woli Mystkowskiej 14 (część parteru 
budynku Ośrodka Zdrowia)  oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy  stanowiącej zał. nr 10 do nin. protokołu. 
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W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVI/212/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 11
porządku obrad

Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  uchwała  dotyczy anteny do  internetu.  Poprzednia  umowa zawarta 
została na 3 lata i dobiega końca. Żeby podpisać nową umowę potrzebna jest zgoda Rady Gminy. 
Przewiduje się niewielką podwyżkę stawki za tę dzierżawę. 

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy  dzierżawy  w  Somiance  –Parcele  25B  (część  dachu  budynku  Ośrodka  Zdrowia)  oraz 
wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  tej  umowy 
stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XXXVI/213/13 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 15 głosami „za” w obecności 15 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12 - 14
porządku obrad

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej D. Chodyna złożyła następujące sprawozdania:

– sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w Somiance za 2012 r.
– ocenę zasobów dla gminy Somianka na 2012 r.
– sprawozdanie  z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 

lata 20111-2016 za rok 2012.
Pisemna treść poszczególnych sprawozdań stanowi odpowiednio zał. nr 12 - 14 do nin. protokołu.

Pytań ani uwag do żadnego z przedstawionych sprawozdań nikt nie zgłaszał.

Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdania do akceptującej wiadomości.

Do punktu 15
porządku obrad

Z uwagi na niezgłoszenie w punkcie 3 porządku obrad wniosków ani interpelacji przystąpiono do 
realizacji punktu 16. porządku obrad.

Do punktu 16
porządku obrad

W tym punkcie  przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  udzielił  głosu  radnemu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego M. Krupińskiemu, który przekazał pozdrowienia dla społeczeństwa 
Gminy  Somianka  od  marszałka  Województwa  Mazowieckiego  A.  Struzika.  Poinformował
o sytuacji finansowej w kraju i województwie. Zachęcił do aplikowania o środki unijne.
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Po tym wystąpieniu  o  głos  poprosił  mieszkaniec  Popowa-Parcele   R.  Mierzejewski.  W swym 
wystąpieniu  przedstawił  problem  związany  z  zalewaniem  w  okresie  wiosennym  i  podczas 
intensywnych opadów deszczu 20-40 posesji w miejscowościach Popowo- Parcele, Janki, Barcice. 

Podczas wystąpienia p. R. Mierzejewskiego na salę obrad przybył minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi T. Nalewajk.

Po powitaniu przybyłego gościa odpowiedzi na zgłoszony powyżej problem udzielił  wójt Gminy 
A. Żołyński informując, że sprawa była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji stałych 
Rady  Gminy  poprzedzającym  dzisiejszą  sesję.  Problem  sprowadza  się  do  usytuowania  rowu 
powodującego podtopienia. Ostatnio są mokre lata. Sytuacja wielu mieszkańców w całym kraju jest 
bardzo uciążliwa. 

Pan R. Mierzejewski - „Czy musi się coś stać, żeby władze zareagowały?” 

Przewodniczący Rady Gminy K.J.  Rakowski  –  nie  tylko  miejscowość Popowo-Parcele  zalewa. 
Ulewy spowodowały podtopienia nie  tylko w naszym kraju ale  i  na świecie.  Często występują 
nawet  powodzie.  Pretensjonalne  nastawienie  nie  rozwiąże  problemu.  Musimy wspólnie  szukać 
rozwiązania.  Rów odprowadza wodę do stawu a staw jest wyżej usytuowany niż rów. 

Pan R. Mierzejewski – to nie prawda, że staw jest wyżej usytuowany niż rów. Problem w tym, że  
nikt tego stawu nie czyści. Ponadto nie ma oświetlenia przy Przystani, nie ma hydrantów. 

Na salę przybył europoseł Ziemi Mazowieckiej J. Kalinowski.

Po powitaniu gościa przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że teren gminy 
jest  bardzo  rozległy  i  gdybyśmy chcieli  cały  go  oświetlić  to  na  samo  oświetlenie  zabrakłoby 
środków.

Radna A. Jenoch podziękowała za odnowę świetlicy i zaprosiła wspólnie z radnym T. Dylak na 
poczęstunek.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.  

Do punktu 17
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz. 15.10 zamknął sesję wypowiadając 
słowa: „Zamykam obrady XXXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

Protokół sporządziła:    Przewodniczył:                   

Insp. ds. obsługi           Przewodniczący 
  Rady Gminy            Rady Gminy                      

Elżbieta Kuchta                                                                                   Krzysztof Jan Rakowski         
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