
PROTOKÓŁ  NR XXXVIII/13

z  XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,
która odbyła się 19 lipca 2013 r.

w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 15 osób
Obecnych                       - 13 osób w tym 1 osoba spóźniona
Nieobecnych nieuspr. - 2 osoby

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 Powiatu Wyszkowskiego  

.3 Lipska Teresa - Sekretarz Gminy

.4 Królikowska Anna - Skarbnik Gminy 

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

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

.7 Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą
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. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2013 r.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z budżetu państwa na 
wyprzedzające  finansowanie  w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata
2007-2013.

8. 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.

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

10. Podjęcie  uchwały w sprawie  utworzenia  Punktu Przedszkolnego przy Publicznej  Szkole 
Podstawowej w Ulasku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Somianka na lata 2013-2016”.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  połączenia  samorządowych  instytucji  kultury  –  Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Somiance  i  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  w  jedną 
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instytucję kultury.
13. 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.

14. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 

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

Do punktu 1
porządku obrad

W chwili  otwarcia  obrad  obecnych  było  12  radnych  (brak  radnych:W.  Bartosiaka,  R.  Ostatka
i   B.  Sucheckiej).  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.  Następnie  złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad z punktu 15 „Podjęcie 
uchwały  w  sprawie  zmiany  szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych 
odpadów.”

Radna  B.  Polak  –  chcę  zapytać  o  połączenie  biblioteki  z  GOK.  W treści  uchwały  jest  zapis 
mówiący o nadaniu Statutu Gminnemu Ośrodkowi  Kultury w Somiance.  Czy można wyłączyć
z podejmowanej uchwały nadanie w/w Statutu? W rozdz. III Statutu wpisana jest księgowa i dla 
GOPS  też  księgowa.  Skoro  GOK  utrzymywany  jest  z  dotacji  to  jeszcze  na  księgową  trzeba 
planować środki. Co da nam zamiana dyrektora biblioteki na księgową GOK-u? 

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – obecnie też jest prowadzona księgowość przez pracownika Urzędu 
Gminy dla każdej jednostki organizacyjnej odrębnie i ta osoba będzie nadal pełniła dotychczasowe 
obowiązki tylko etat zostanie rozpisany i zmieni się zależność służbowa.

Radna B. Polak – nie wiąże się to z tym, że dwa etaty zamieniamy na jeden etat?

Aplikant  radcowski  E.  Frączak  –  nowa instytucja  powinna  mieć  odrębną  księgową.  Księgowa 
podlega  kierownikowi  a  nie  wójtowi.  Mówi  o  tym  ustawa  o  finansach  publicznych.  Każda
z instytucji powinna mieć odrębną księgowość. 

Radny T. Kokoszka – księgowa będzie zatrudniona na ½ czy na cały etat?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – u nas to się nie zmienia. Zmieni się tylko zależność służbowa.  
Pracownik będzie podlegał kierownikowi GOPS i dyrektorowi GOK.
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Na salę przybyła radna B. Suchecka – stan 13 radnych.

Sołtys  Sołectwa  Somianka-Parcele  A.  Kruza  –  pracownik  prowadzący  księgowość  będzie
w Urzędzie Gminy, w GOPS-ie, czy w GOK-u?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – będzie w Urzędzie Gminy.

Radna B. Polak – dlaczego znosimy punkt 15?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  na  następnej  sesji  będziemy nowelizować uchwałę  dotyczącą 
regulaminu i dlatego rzeczą zbędną jest, aby dziś się tym zajmować.

Innych pytań ani uwag oraz  innych propozycji zmian do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności  13 radnych zaproponowana 
zmiana została przyjęta.

Uwzględniając powyższą zmianę,  Rada Gminy prowadziła obrady wg następującego porządku:

3.   Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
.4 Informacja wójta o pracy między sesjami.
.5 Przyjęcie  protokołu  z  XXXVII zwyczajnej  sesji  Rady Gminy Somianka z  dnia  21 czerwca

2013 r.
.6 Podjęcie  uchwał  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  finansowanie 

planowanego  deficytu  budżetu  Gminy  Somianka  oraz  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek.

.7 Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z budżetu państwa na 
wyprzedzające  finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata
2007-2013.

.8 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.

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

.10 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  Punktu  Przedszkolnego  przy  Publicznej  Szkole 
Podstawowej w Ulasku.

.11 Podjęcie  uchwały  w sprawie  przyjęcia  „Gminnego Programu Opieki  nad Zabytkami Gminy 
Somianka na lata 2013-2016”.

.12 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  połączenia  samorządowych  instytucji  kultury  –  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance w jedną instytucję 
kultury.

.13 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.

.14 Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  terminu,  częstotliwości  i trybu  uiszczania  opłaty  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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.15 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych Rady Gminy Somianka. 

.16 Wolne wnioski i zapytania.

.17 Zamknięcie obrad.

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. 

Z  sali  wyszedł  radny  D.  Załoga  –  stan  12  radnych.  Po  ok  3-5  min.  powrócił  na  salę  –  stan
13 radnych.

Radny R. Rakowski – kiedy nastąpi otwarcie przetargu na żwirowanie profilowanie nawierzchni 
dróg gminnych i powiatowych na terenie naszej gminy?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – za ok. 7 dni.

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

Zmian do protokołu Nr XXXVI/13 Rady Gminy Somianka z dnia 21 czerwca 2013 r.  nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy z 21 czerwca 2013 r. 
został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 6
porządku obrad

 
Uzasadnienie do podejmowanej  uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu przedstawiła  Skarbnik 
Gminy  A.  Królikowska  informując  o  tym,  że  kredyt  w  wysokości  1.5000.000  zł.  został 
zaplanowany w projekcie budżetu na 2013 r. Następnie zgłosiła wniosek o wprowadzenie poprawki 
w §2 i §3 do projektu uchwały (stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu) dotyczącej okresu spłaty 
kredytu. W projekcie uchwały jest napisane „2014-2020” a spłata nastąpi w okresie 2014-2023. 
Należy poprawić zapis w §2 i §3 o treści: „2014-2020” na zapis o treści: „2014-2023”.

Zgłoszona poprawka został przyjęta jednogłośnie: 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas 
głosowania.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia 
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kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Somianka oraz 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek uwzględniając przyjętą zmianę.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/223/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania i stanowi zał. nr 6 do 
nin. protokołu.

Do punktu 7
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – podjęcie uchwał w sprawie  zaciągnięcia pożyczek długoterminowych
z  budżetu  państwa  na  wyprzedzające  finansowanie  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 są uwarunkowane realizacją projektów w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” na:

– „Zagospodarowanie  centrum  miejscowości  Jackowo  Górne  poprzez  budowę  boiska 
wielofunkcyjnego oraz placu zabaw” - kwota pożyczki 297.885,00 zł.,

– „Zagospodarowanie  centrum  miejscowości  Ulasek  poprzez  budowę  boiska 
wielofunkcyjnego” - kwota pożyczki - kwota pożyczki 400.609,00 zł.

Pożyczki  oprocentowane  są  w  wysokości  1-2%  po  wykonaniu  zadania  i  rozliczeniu  projektu 
otrzymujemy w okresie 6 miesięcy zwrot środków unijnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

• Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 
wyprzedzające  finansowanie  w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata
2007-2013 - na realizację zadania w Jackowie Górnym:

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w /w sprawie stanowiącą zał. 
nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/224/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

• Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na 
wyprzedzające  finansowanie  w ramach Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich  na  lata
2007-2013 - na realizację zadania w Ulasku:

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w /w sprawie stanowiącą zał. 
nr 8 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/225/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 8 - 9
porządku obrad

Skarbnik Gminy A. Królikowska w uzasadnieniu do podejmowanych uchwał: 
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– 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,

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

przedstawiła  informacje zawarte  w objaśnieniach  stanowiących  załączniki  do  w/w uchwał  oraz 
omówiła załączniki uchwały zmiany budżetowe na 2013 r.

Radny T. Dylak – jaka była przyczyna unieważnienia przetargu na budowę hali sportowej przy 
Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – zakwestionowany został art. 24 ust.2 pkt.3 ustawy o zamówieniach 
publicznych  świadczący  o  wprowadzeniu  w  błąd  zamawiającego.  Firma  składająca  ofertę 
przedstawiła osobę jako kierownika robót sanitarnych nie uzgadniając z nią tego faktu. Po analizie 
pod względem prawnym okazało się, że z powyższego powodu należy przetarg unieważnić.

Radny T. Kokoszka – jaka kwota najniższej oferty?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – chyba 1.250.000 zł.

Innych pytań ani uwag do powyższego uzasadnienia 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  9  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/226/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 9
porządku obrad

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 10 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/227/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

O godz. 951 przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15-minutową przerwę.

Obrady wznowiono o godz. 1016 w obecności 12 radnych (brak radnej B. Sucheckiej).

Do punktu 10
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – formalnie Punkt Przedszkolny będzie funkcjonował w budynku Ośrodka 
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Zdrowia  a  będzie  przyporządkowany  Punktowi  Przedszkolnemu  przy  Publicznej  Szkole 
Podstawowej w Ulasku.

Na salę powróciła radna B. Suchecka – stan 13 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie utworzenia Punktu 
Przedszkolnego  przy Publicznej  Szkole  Podstawowej  w Ulasku stanowiącą  zał.  nr 11  do nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/228/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  11 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania ( 2 radnych nie wzięło 
udziału w głosowaniu: radna A. Jenoch i B. Suchecka).

Do punktu 11
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały pracownik Urzędu Gminy T. Kuchta poinformował, że 
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na  gminy obowiązek uchwalenia 
Programów Opieki nad Zabytkami. Założenia Programu dotyczące struktury i formy opierają się na 
wytycznych  rekomendowanych  przez  Krajowy  Ośrodek  Badań  i  Dokumentacji  Zabytków 
wydanych w ramach publikacji „Gminny program opieki nad zabytkami. Poradnik Metodyczny. 
Warszawa 2008 r.”. Podstawę merytoryczną stanowią istniejące dokumenty obiektów zabytkowych 
a w tym karty rejestrowe Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedmiotem 
programu jest dziedzictwo kulturowe w granicach administracyjnych gminy Somianka czyli:

– 25 obiektów wpisanych do rejestru WKZ,

– 20 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,

– 83 zabytki archeologiczne.

Natomiast  celem  Programu  jest  określenie  zasadniczych  kierunków  działań  i  zadań  na  rzecz 
ochrony i opieki nad zabytkami. Zgodnie z ustawą rada gminy przyjmuje Program na okres 4 lat  
(proponuje  się  przyjęcie  Programu  na  lata  2013  -  2016)  po  uzyskaniu  opinii  Mazowieckiego 
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków.  Przyjęty  uchwałą  Program  podlega  publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Radny K. Mosakowski  – mamy piękny zabytek w Starym Mystkówcu -  stary spichlerz.  Może 
należałoby pozyskać środki i go odnowić. Teraz jest bardzo zdewastowany. Zgłaszałem potrzebę 
odnowy tego zabytku ale środki z „Odnowy wsi” poszły na inne miejscowości.

Odp. pracownik Urzędu Gminy T. Kuchta – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ma 
znikome środki i trudno powiedzieć czy je przekaże na cel przez Pana zgłoszony.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – projekty zostały wykonane w 2011 r. w tym i projekt odnowy 
spichlerza. Rada Gminy dokonała wyboru projektów do realizacji w ramach „Odnowy wsi”.
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Radny K. Mosakowski – może na taki zabytek można byłoby pozyskać jakieś środki?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w ślad za omawianym Programem nie idą żadne środki.

Radny M. Rogaliński – czyli to fikcja?

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  środków  w  ramach  uchwalenia  Programu  nie  należy  się 
spodziewać.

Innych pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  przyjęcia 
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Somianka na lata 2013-2016” stanowiącą zał. 
nr 12 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/229/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 12
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  sprawa  nie  jest  obca.  Uchwała  intencyjna  w  sprawie  połączenia 
samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki 
Publicznej  w  Somiance  w  jedną  instytucję  kultury  została  podjęta  kilka  miesięcy  wcześniej. 
Uzyskaliśmy pozytywne opinie Krajowej Rady Bibliotecznej i Biblioteki Głównej Województwa 
Mazowieckiego oraz zgody Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w sprawie  połączenia 
powyższych instytucji.

Następnie Wójt Gminy A. Żołyński złożył wniosek o wprowadzenie w zał. nr 2 projektu uchwały
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance w jedną instytucję kultury (stanowiącego zał. nr 13 
do nin. protokołu) w  § 13 dodatkowo punktu 5 o treści: „Obsługę kadrową Ośrodka prowadzi 
Urząd Gminy Somianka”. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

W głosowaniu jawnym jednogłośni; 13 głosami "za" w obecności 13 radnych podczas głosowania 
wniosek został przyjęty przez Radę Gminy.  

Następnie  przewodniczący  Rady  Gminy  K.J.  Rakowski  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie 
połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej 
Biblioteki  Publicznej  w  Somiance  w  jedną  instytucję  kultury stanowiącą  zał.  nr  14  do  nin. 
protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/230/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 13
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały tu również składam 
wniosek o  wprowadzenie  do projektu 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 (projekt  uchwały w w/w sprawie  stanowi  zał.  nr 15 do nin. 
protokołu) w § 1 punkt 2 w miejsce zapisu o treści: „W załączniku do Uchwały Nr XXXI/186/12 
Rady  Gminy  Somianka  z  dnia  28  grudnia  2012  r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance w  § 10 skreśla się ust. 4”, 

zapisu o treści: „W załączniku do Uchwały Nr XXXI/186/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu  Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Somiance 
w  § 10  ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 10. 4. obsługę kadrową GOPS prowadzi Urząd Gminy Somianka”.

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poddał pod głosowanie powyższy wniosek.

W głosowaniu jawnym jednogłośni; 13 głosami "za" w obecności 13 radnych podczas głosowania 
wniosek został przyjęty przez Radę Gminy.  

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 stanowiącą zał. nr 16 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/231/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
jednogłośnie:  13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania.

Do punktu 14
porządku obrad

Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  w  odniesieniu  do  podjętej  uchwały  w  sprawie  zmiany  terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proponuje się 
zmianę terminu opłaty. Firma MPK zgodnie z umową powinna sama dostarczyć pojemniki i worki 
a ten obowiązek spadł na gminę. Powstał problem ale mam nadzieję, że z tym już się uporaliśmy. 
Teraz  ważną  sprawą  i  dla  gminy i  dla  mieszkańców jest  zmiana  terminu  opłat  i  proszę  Radę
o  pozytywne  ustosunkowanie  się  do  propozycji  przedstawionych  w  projekcie  uchwały  w  tej 
sprawie. Czas goni musimy drukować blankiety na wpłaty. 

Radny  L.  Kozon  –  proponuję  aby  opłaty  za  odpady  zbierał  pracownik  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej razem z opłatą za zużycie wody.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – Będziemy rozważać tę propozycję przy zmianie regulaminu.
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Radny M. Rogaliński – Pan, Panie Wójcie mówi, że wykonawca zadania ma zapewnić pojemniki
a tymczasem ja mam tylko pojemnik zakupiony od MPK.

Odp.  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  –  jeszcze  MPK  nie  dostarczyło  pojemników  wszystkim 
mieszkańcom. Jak na razie firma nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jeśli macie Państwo 
inne uwagi, proszę je zgłaszać. Będziemy je analizować i przekażemy do MPK.  

Sołtys Sołectwa Barcice Z. Grochowski – drukowane są blankiety na wpłaty za śmieci i pewnie 
pracownik Urzędu Gminy przywiezie je do sołtysów żeby je roznieśli mieszkańcom. My się na to 
nie zgadzamy. Pół dnia roznosiłem deklaracje. Mam jeszcze pytanie gdzie można dokonać wpłaty 
za śmieci?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – w banku w Somiance bez dodatkowej opłaty. 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie  zmiany terminu, 
częstotliwości  i trybu  uiszczania  opłaty za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi stanowiącą
zał. nr 17 do nin. protokołu.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XXXVIII/232/13 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
większością głosów:   12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 13 radnych 
podczas głosowania.

Do punktu 15
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 16  porządku obrad.

Do punktu 16 
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

– Radny D. Załoga – mostek na Wielątki, znowu jest dziura. Przy posesji p. Korytkowskiego 
zarwał się asfalt.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – będziemy interweniować.

– Sołtys  Sołectwa  Ostrowy  M.  Siemieniewski  –  co  w  Ostrowach  „na  moście”  zostało 
zrobione? Coś kombinują z przepustem? Zapraszam na wizję lokalną.

Z sali wyszli radni: J. Kuchta i A. Jenoch – stan 11 radnych.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – dziękuję za zaproszenie. Owszem przyjadę ale tak naprawdę to 
sprawa Starostwa.

– Radny M. Rogaliński – przepust w Ulasku na drodze powiatowej siada. Przypuszczam, że 
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podłoże pod rurę nie zostało odpowiednio zagęszczone.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – faktycznie problem tkwi w gruncie na którym położono rurę. 
Trzeba go odpowiednio zagęścić.

– Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – czy śmieci wystawione na ostatnią zbiórkę 
zostaną dziś zabrane?

Odp.  Wójt  Gminy A.  Żołyński  –  według  zapewnień  MPK dopiero  jutro.  Duża  ilość  odpadów 
została  wystawiona  przez  mieszkańców a  ponadto  firmie  odbierającej  odpady zepsuł  się  jeden 
samochód.

Sołtys Sołectwa Somianka-Parcele A. Kruza – mieszkańcy zgłaszają problem, że za mało worków 
otrzymują.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – będziemy się jeszcze nad tym zastanawiać wspólnie z radnymi.

Do punktu 17
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski  o godz. 10.58 
zamknął sesję wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXVIII 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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